VEDLEGG 4
Sak 3 – Orientering fra styret
CKK forholder seg pr i dag til en avtale med Kommunen på AQ som vi selv har vært med å utforme og
godta. Her står det «All brukstid skal foregå innenfor Aquaramas ordinære åpningstider». Denne
avtalen ble sist forhandlet 14.Mars 2019. Den er også forsøkt reforhandlet i ettertid, med tanke på
åpningsrutiner. Dette ble avslått fra Kommunen.

CKK ønsker alltid det beste for klatrere i byen og er derfor svært positive til større åpningstid på AQ.
For å fremstå som en seriøs aktør, anser styret i CKK det som viktig å komme til en reforhandling av
avtalen med et gjennomarbeidet forslag. Særlig ettersom vi vet at Kommunen allerede har svart nei
til en utvidet åpningstid da de ble kontaktet av AQ drift ang dette. En slik henvendelse til kommunen
må også komme gjennom styret og ikke fra tilfeldige medlemmer i klubben, om vi skal oppføre oss
som en seriøs klubb.
Øyvind skriver: ..Styret har sagt nei til dette. De jobber med en annen vanskelig sak overfor
kommunen, relatert til det nye klatresenteret, og gir følgende grunner:
• De har forstått på enhetsleder Abrahamsen at han synes vi allerede får mye uten å
«betale». Styret er derfor redd for at han skal reagere på forslaget om utvidet
åpningstid med isteden å stramme inn.
• De har ikke tid.
• Jeg mener begrunnelsen om lite tid ikke er holdbar. Det er fullt mulig å la andre
medlemmer representere klubben og føre saken på vegne av styret.
At styret har sagt nei til dette er en direkte feil påstand. Styret har svart at saken tas til etterretning
og vil bli tatt med i neste reforhandling av avtalen, når denne reforhandlingen vil finne sted er ennå
ikke avklart. At henvendelsen ang åpningstider kom på et tidspunkt der styret dessverre sto midt i
nok en sak hvor H&L forsøkte å ta fra oss den nye buldreveggen, var uheldig, og vi så oss nødt til å
prioritere å redde buldreveggen først, da den hadde korte frister og ville forringet klatrernes tilbud i
byen i mange år fremover. At styret som jobber frivillig på dugnad ikke kan prioritere ubegrenset
med tid til klatreklubben ber vi om forståelse for, og dette vill naturligvis resultere i at noen saker må
skyves på.
Styret informerer om at saken selvfølgelig vil bli tatt videre så fort som mulig, og oppfordrer
medlemmene til å ev komme med andre ønsker til endringer så fort som mulig.

