
 

 

Årsmøte Kristiansund Fjellklubb 

VISJON 2019 – HVOR SKAL VI? 
 
Hula er nå i en tilstand hvor det må gjøres en del oppgraderinger for å fortsette drift. I de 
siste årene har man stort sett kun gjort nødvendig vedlikehold. Dette bl.a. for å spare til 
klatrevegganlegget som er prosjektert på Atlanten. Dette prosjektet går sin gang, men vi 
kan ikke si med sikkerhet når byggingen kan starte. Med dette i mente ser styret behovet 
for en bedring av innefasilitetene allerede nå. Hva slags investering klubben bør gjøre 
ønsker vi nå medlemmenes tilbakemelding på.  
 
Styret har sett på flere alternativer som vi mener kan realiseres innen kort tid. Disse vil 
presenteres kort på årsmøtet 28.03. Etter presentasjonen vil vi åpne for diskusjon, og gi 
medlemmene mulighet til å stemme over alternativene. Et mål for styret er å etablere en 
prosjektgruppe som har interesse for å jobbe videre med valgte alternativ, med mål om 
realisering innen kort tid. Aktuelle kandidater til et slikt verv bes melde seg. 
 
Styret ser for seg at alternativ 1 og 2 vil kunne realiseres uten at Atlanten-prosjektet 
påvirkes i særlig grad. Alternativ 3 og 4 innebærer en større økonomisk investering og vil 
sannsynligvis medføre at klubben ikke har anledning til å realisere klatrevegg på Atlanten 
ved antatt byggestart. 
 
 
ALTERNATIV 1 

VEDLIKEHOLD AV HULA 

• Oppgradering av plater, tak og matter 

• Evt ekstra moon-board 

• Evt nytt inngangssystem 

 

ALTERNATIV 2 

OPPGRADERING AV HULA 

• Større opprusting i påvente av nyvegg i Atlanten 

• Nye veggkonstruksjoner 

• 600.000 fra kommunen + evt x kr egenkapital 

• Prisøkning 

• Ny driftsmodell og inngangssystem 

• Muligheter for toalett i bakgården 

 

ALTERNATIV 3 

NYTT BULDREANLEGG I KF-REGI 

• Leie av eksisterende lokaler 

• Større areal 

• Hovedsakelig buldring. Klatrevegg begrenses av lokale og økonomi. 



 

 

• Ny driftsmodell 

• Prisøkning 

 

ALTERNATIV 4 

NYTT BULDREANLEGG I SAMARBEID MED KOMMERSIELLE AKTØRER 

• 20–30% eierskap? 

• Samarbeid med aktører med erfaring for drift 

• Klubb med styreverv 

• Evt rabattavtaler 

• Mindre direkte kontroll over aktivitet og økonomi 

• Prisøkning 

 


