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Tilstede: Tor-Erik Larsen, Tim Chapman, Per Ødegård, Harald 
Bakken, Antonia Rieck, Anders Johansen, Quoc Le 
 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Saksliste lest opp av konstituert styreleder. 
Saker til punkt 10 - Eventuelt ble lagt til sakslisten og det ble 
godkjent. 
 
2. Valg av møteleder og referent 
Møteleder : Antonia og referent : Quoc  
 
3. Årsberetning 2013 
Fellesklatring i sommer ble initiert av Per Ødegård i sommer og mange 
fikk fine stunder på lange sommerkvelder på mange av Drammens 
klatrefelt. Fellesklatringen ble holdt av forskjellige ansvarlige og alle 
melder om fine kvelder. Denne fellesklatringen forsetter om vinteren 
på Holmen Klatresenter, men vi ser at aktivitetsnivået er lavere 
grunnet reiselengden til innendørs anlegg.  
Vi skal inntil videre holde på torsdagskvelden som fellesklatring i DKK 
på Holmen klatresenter og gleder oss til utesesongen starter opp igjen. 
  
Dugnader har det vært masse av, både rebolting på flere felt og nye 
ruter på flere felt. Åpning av nytt felt , "Mellomveggen" og ellers mye 
jobb å vedlikeholde feltene. Dette er helt klart klubbens sterke side og 
vi har mange dugnadstimer som alle setter pris på.  
Med ordene "klatre alt , alltid" ønsker vi å la brukere, DKK-medlem 
eller ikke, å glede over og nyte klatrefeltene som DKK utvikler og 
vedlikeholder.  
 
For styrearbeidets del har det vært lite aktivitet og formalitetene har 
ikke vært helt på plass. Samt gikk styreleder for 2013, Chad Stoke, av 
i november og Antonia Rieck gikk inn som konstituert styreleder. 
 
Vår konkurranseutøver Patrick Pedersen har representert DKK i 
Norgescupen både i bouldering og tauklatring. Bra klatring har gitt 
gode plasseringer i 2013. For 2014 konkurrerer Patrick Pedersen for 
Oslo Klatreklubb.  
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4. Økonomi 
Hovedtall i regnskapet delt ut på møtet og gått igjennom av kasserer. 
DKK har hatt godt førersalg i 2013, men lagring av buldreveggen i 
Cageball-hallen har kostet penger. Det har vært noe utgifter til bolter 
og dugnadene som gjør at resultatet er rødt med kr -2494. 
 
- Inntekter og utgifter har i hovedsak utlignet hverandre. 
 
I 2011 ble det utbetalt for mye spillemidler tl DKK og kr 198 000, står 
fremdeles på vår førerkonto. Dette er av tidligere kasserer Vidar 
Kragset kommunisert til de som skal få tilbake pengene, men grunnet 
bytte av kasserer og mangel på riktig kontaktinformasjon har ikke 
dette gått i orden.  
 
- Generelt har klubben fremdeles en god økonomi. 
 
Revisor har godkjent regnskapet for 2013. 
 
 
5. Valg av nytt styre 
Dramatikk under årsmøtet da deltaker valgte "å benke" valgkomiteens 
forslag til det nye styret for 2014.  
 
Tidligere bestod styret av leder, nestleder og kasserer. De andre 
vervene var ikke en del av styret. Dette er fra og med 2014 endret og 
disse eminente og engasjerte personene danner styret i DKK for 2014: 
 
Leder : Quoc Le 
Nestleder : Harald Østerbø 
Kasserer : Ingrid Skøien Karlsen 
Revisor : Oddgeir Malmo 
Aktivitetskoordinator : Per Ødegård 
Dugnadskoordinator : Tor-Erik Larsen 
Materialforvalter : Harald Bakken. 
Felt-ansvarlig : Anders Johansen 
 
Web-ansvarlig : Quoc Le 
Valgkomite 2014 er Antonia Rieck ( ikke styremedlem ) 
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6. Fastsetting av medlemskontigent 2014 
Det ble enstemmig vedtatt at man ikke justerer medlemskontingenten. 
Dermed beholder DKK prisen for medlemskap lik som i 2013. 
 
Barn/ungdom/studenter: kr 200,- 
Voksne: kr 400,- 
Familie/husstand: kr 600,- 
 
 
7. Informasjon om klatrehall i Drammen 
Møteleder informerer om situasjonen om klatrehallen og Anders ga 
tilleggsinfo. Pr. dags dato er vi ikke nærmere en klatrehall i Drammen. 
Sundland-prosjektet er skrinlagt, både Klatreverket og Klatring og 
Friluftsliv AS er på jakt i Drammen hver for seg.  
DKK som klubb har ikke mulighet til å initiere noen kommersielle 
prosjekter, men kan jobbe for sin egen ikke-kommersiell løsning som 
ikke koster mye for DKK. Både som ressurser i form av mennesker og 
økonomi. Dette skal eventuelt det nye styret vedta og jobbe med. 
 
8. Informasjon om lagring av buldreveggen. 
Vi lagrer buldreveggen hos CageBall  på Sundland, de er nå på vei ut 
av lokalene og DKK må finne en løsning med lagringsplassen før 
leiekontrakten utgår i slutten av mars 2014. 
Et av forslagene er å gi bort veggen og beholde klatretakene. 
En felles jobb i DKK, men taes opp i neste styremøtet. 
 
 
9. Fellesklatring i vinter og ev. vårtur. 
Her har vi nevnt noe om fellesklatringen i årsberetningen, samtidig har 
vi nå en aktivitetskoordinator. Rollen har fått mandat til å komme med 
et forslag til en aktivitetskalender for DKK-medlemmer for året. 
Og i neste styremøtet blir det tatt opp og revidert. 
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10. Eventuelt 
Myticks : Anders informerer om sakens gang og DKK står for at 
informasjon som er i føreren er klubbens inntektskilde.  
Dette er klubbens grunnlag for vedlikehold, rebolting av klatrefelt og 
dugnadsarbeidet som står under klubbens engasjement. DKK ønsker å 
beholde dette som klubbens informasjonseiendom som skal sikre 
vedlikeholdet og videre utvikling av klatrefelt i Drammensdistriktet. 
Anders vil informere oss videre i dette arbeidet og sakens gang med 
NKF. Anders har fått mandat til å arbeide for DKK’s beste i denne 
saken. 
 
 
 
Møtet varte i 2 timer og 20 minutter. 
 


