Et lite tillegg til årsmeldingen:
Dette har skjedd med klatresenteret i 2018:
Etter ekstraordinært årsmøte i CKK 10. januar ble det satt fart i arbeidet med å bygge et
nytt stort klatresenter der klubben skal ha en vesentlig rolle.
Årsmøtet stemte over hvorvidt CKK skulle involvere seg sterkt i senteret som en aktiv
eier, eller la andre kommersielle aktører drive dette 100%.
Et overveldende flertall ønsket en sterk klubb i det nye klatresenteret. Det vil også
medføre at klubbens bruk av Aquarama vil endre karakter etterhvert.
Dermed ble Kristiansand klatresenter AS (KRKS) opprettet i juni 2018, med CKK som
eneste eier. CKK gikk inn med en aksjekapital på kr 75.000,Vi har etablert et samarbeid med Banenor for å kunne leie lokaler på tomta kalt
bryggerigropa. Den ligger mellom jernbanen og CB på Grim.
I løpet av høsten 2018 har vi arbeidet tett med arkitekt fra Trollvegg for å utforme bygget
slik vi vil ha det. Det er Banenor som skal koste bygget og KRKS som skal innrede med
klatrevegger og utstyr. Bygget blir på ca 950 m2 i grunnflate, to etasjer med buldring med
ca 72 løpemeter buldrevegg, inntill 17 meter høye klatrevegger for tauklatring,
speedklatring og treningssenter og yogarom. Det blir gode arealer viet spesiellt til barn
og unge. Selvsagt blir det fine garderober og hyggelig mingleområde med god kaffe
tilgjengelig.
I september ble Ingunn Trosby ansatt som daglig leder i KRKS. Manpower fikk
oppdraget med å finne rett kandidat. Hun skal arbeide ca 10 % i prosjektet frem til
senteret åpner. Da blir det en 100% stilling.
Planen for åpning er avhengig av saksbehandling i kommunen (byggesak) og i Banenor,
to langsomme aktører. Vi håper på åpning januar 2020.
I hele høst har arbeidsgruppa/styret jobbet intenst med de politiske partiene for å få
støtte til buldreanlegg inne i klatresenteret. Her skjedde det utrolige; at et prosjekt som
IKKE var inne på rådmannens budsjett likevel fikk politisk støtte og dermed en bevilgning
på 2,9 MNOK.
Forutsetningen for støtten er at barn og unge sikres gode treningsvilkår i klatresenteret.
Dette er regulert i en detaljert og god avtale mekllom KRKS og CKK. Denne vil gjelde
uavhengig av hvem som har aksjemajoritet i KRKS.
De øvrige 4 millionene som skal til for å realisere prosjektet skal skaffes via eksterne
aksjonærer. Her har særlig Klatreverket AS vært en av interessentene, og de har dermed
vært villig til å bidra mye med faglige innspill og råd på alle måter.
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