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1. Valg af dirigent/ordstyre 

 

Laura 

 

Vi kan konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt 

 

2. Valg af referent  

 

Marie  

 

3. Formandens beretning 

 

En gennemgang af årets højdepunkter set fra bestyrelsens side 

 

Klubmodul:  

- Administrativt værktøj vi har fået fra klatreforbundet. Alle vores medlemmer er tilmeldt 

gennem dette værktøj. Det virker og det gør vores liv simplere. Jo mere vi lærer det at 

kende, og jo mere lader vi det administrative glide over i det.  

- Inkluderer også et relativt let hjemmeside værktøj, og vi har lagt vægt på at bruge denne 

hjemmeside ift. den gamle hjemmeside, så er det her et kæmpe spring og en opdatering som 

forhåbentlig kan give en bedre brugeroplevelse.  

- Kalenderen på hjemmesiden er også kommet op at stå  

- I medlemsundersøgelse var der et stort ønske om klarere kommunikation. Derfor har vi også 

fået strømlinet vores kommunikations platform, således at kommunikationen foregår via 

hjemmesiden.  

- Derudover kan man også læse åbningstider på hjemmesiden. 

- Generelt er vi tilfredse med den hjemmeside, det kører og vi bruger den  



 

Medlemsundersøgelse 2016: 

- En af de første større medlemsundersøgelser i danske klatreklubber. Forbundet havde ikke 

hørt om det før. Vi er landets tredje største klatreklub.  

- Vi fik 318 besvarelser – hvis det er repræsentativt, så er det virkelig godt.  

 

Quick recap af resultater: 

• 70/30 M/K 

• 95% mellem 21 og 40 

• 56% klatrer 1-2 gange om ugen, 32% 2-4 gange om ugen 

• 63% har fornemmelse for vores værdier 

• NKK er en blanding af frivillighed, fokus på klatring og klatrerammer, og et mødested 

• NKK lever op til 93% af besvarelsernes forventninger og 94% mener, at prisen er perfekt 

• 44% har været frivillige, mest gennem grebvask eller som træner 

• 73% mener, der er tilpas med mennesker i NKK, dog mener 25% at der er for mange 

• 68% mener at medlemsstoppet har haft effekt,   

  

- Derudover skrev folk også at det er et sted, hvor du kommer som social klatre og du 

engagerer dig.  

-  NKK har rigtig mange frivillige – det synes forbundet er fantastisk og det synes vi er 

fantastisk 

- Bestyrelsen er opmærksomme på at kunne skabe noget ekstra fokus på frivillighed, fordi vi 

føler vi har en momentum ift. dette for tiden.  

 

Medlemstop:  

- Bestyrelsen er blevet enige om at medlemstoppet bibeholdes  

- Det har givet os selv nogle åbne døre, således at vi vurderer løbende, om vi muligvis skal 

åbne op senere på året 

- Betyder også at frivilligheden blomstrer – sidste år er der set en kæmpe opbakning til 

grebvasken og vi får klaret langt flere opgaver 

- Muligvis det der gør, at I som medlemmer også mærker at klubben rører på sig. Når vi når 

alle opgaver, skaber det overskud – og vi kan kaste en masse godt i jeres retning.  



 

Boulder Bäst:  

- Succes, der var 70 aktive klatrere, problemer som alle var markeret med grønt. Nyt format. 

Regner med at det skal ske igen i år.  

- Ruteudvalget ønsker, at I som medlemmer får lov til at prøve nogle nye ting hernede.  

 

Spørgsmål:  

Har man nogen fornemmelse af hvordan klatringen stiger i andre klubber? Er det generelt inden 

for klatring eller?  

Klatringen har en enormt stor vækst. DIF også kaster flere penge efter det. Eks. kommer klatring 

også til at være en OL-disciplin. Kæmpe vækst på klatring i København. Der er også planer om, at 

lave andre klatrecentre i København. NKK oplever det også, medlemmer og ikke-medlemmer 

skriver ofte om vi ikke åbner op for flere. Vi har også en forpligtigelse ift. de medlemmer vi har, så 

alle kan få en god oplevelse. Over de næste år regner vi med at presset vil blive ved med at stige. Vi 

er en lille klatrehal, en af de klatrehaller med flest medlemmer pr. kvadratmeter.  

 

Vi ligger centralt ift. andre klubber og fordi vi er så billige som vi er. Man kan regulere ved 

prissætningen, men det har vi valgt ikke at gøre.  

 

I B&W er der også øget pres, hvor det også diskuteres rigtig meget.  

 

Hvordan er udviklingen ift. uddannelse? Er der fokus fra det nationale forbund?  

Forbundet har faktisk kørt et projekt, hvor de tilbyder gratis instruktør/træner/ rutebygger 

uddannelse 

 

4. Udvalgsformændenes beretning 

 

RUTEUDVALGET:  

- Den tidligere tovholder er flyttet til Norge og vi mistede nogle kræfter tidligt på året. Først 

nu inden for den sidste uge eller to, kommet op på en kapacitet, hvor vi kan se hinanden i 

øjnene og synes vi gør en god indsat 

- Vi har pt. 12 aktive rutebyggere 



- Der er blevet lagt stor vægt på grebvask – vi har ”hypet” det så meget man nu kan, så vi er 

tilfredse med hvor mange der møder op.  

- Vi har valgt at sige, at grebvask er en gentagende event, som medlemmerne også har ansvar 

for. Grebvasken gør at der kan komme styr på tingene hernede, hvis man går bare en smule 

bag kulisserne, så mærker man med det samme at vi har grebvasken. Folk bliver engageret i 

klubben, og det er vi enormt glade for.  

- Hvis der ikke er nogle til at være tovholder på hyggeboulder – så sker det ikke. Vi er alle 

sammen pressede med job og privatliv. 

- Rutebygger udvalget er ved at komme op og køre igen. Vi har noget fedt værktøj og nogle 

fede greb og vi er glade for at sætte hernede.  

- Udvalget kører med en flad struktur – vi har ikke nogen tovholder. Man skal bare skrive 

inden på facebooksiden og så kommer vi op, og sådan får man kontakt  

- Det vi gerne vil ligge vægt på i de kommende år, er at vi gerne vil øge kompetencen inden 

for udvalget. Vi vil gerne uddanne os selv, så vi kan sætte mere bredt 

 

- Medlemsworkshops – 15 medlemmer hernede som var nede og lave problemer selv.  

Den tid vi ligger hernede skulle gerne komme jer til gode. 

- Vi planlægger en Boulder Bäst, som bliver endnu mere funky  

- Vi køber greb på tværs af mange ting. Næste uge, får vi en masse greb hjem til DM. Vi 

køber greb og værktøj for vores penge. 

- Der findes særlige slags greb som ligger op til problemer, vi ikke har plads til, derfor er det 

også nogle særlige greb vi ikke køber.  

- Forsøger at lægge vægt på bredde i vores valg af greb  

- NKK har bare en anden vægstruktur/ plads, dvs. nogle slags problemer vi ikke kan sætte 

pga. dette.  

- Der bliver spurgt til om vi kan få et Moonboard, men vi mener ikke vi har plads til dette. En 

idé som er blevet foreslået flere gange.  

- Der bliver spurgt til, om Boulder Bäst konceptet også bliver overført evt. til hygge 

boulderne. Svaret var at konceptet koster rigtig meget energi at implementere – kræver mere 

energi og manpower, derfor også sværere at implementere til hyggeboulder. Det er dog 

noget vi gerne vil prøve mere og mere. 



- Hvis man ikke var med til Boulder Bäst så er konceptet, at man ikke anede hvor hårde 

problemerne var, hvis man ikke kunne læse problemerne. Alle problemer er sat med grøn 

tape. Forskellige kategorier ift. hvilken farve problem man klatrer. Folk går med åbent sind 

til problemerne. 

- Søren brygger på et konkurrence koncept – at hver sektion har sit konkurrence format- det 

vil I høre meget mere om.  

- Vi har fået opbygget kompetencerne – og tiltrukket nogle folk som kan sætte noget hårdere.  

 

NKK TRÆNERE: 

- Vi har hold hvert forår og hver efterår, plus vores børnehold.  

- Speciel udvikling sidste år, som vi går ud fra kommer af vores medlemsstop. I 

efterårssæsonen har vi næsten ikke nogle begyndere, men et meget stort letøvet hold. Det 

giver nogle udfordringer ift. vores trænerkompetencer. Sætter nogle større krav til vores 

trænere, men synes vi har løst det ret godt.  Stor forskel på de letøvede som tilmelder sig, på 

den måde kan vi mærke at niveauet stiger i klubben.  

- Junior holdet – stor udskiftning i trænerstaben. Men nu er vi faktisk ved at være der ift. 

træner staben. Børnene er de samme.  

- Begynderholdene – stor vægt at deltagerne er kvinder – interessant ift. 

medlemsundersøgelse, anerledes kønsfordeling ift. resten af klubben.  

 

HØJVÆG OG BANANNA:  

 

- Langt og begivenhedsløst år indtil i dag. Vi har taget næsten alle greb ned og tømt det store 

tårn på BaNanna. Så i morgen er den parat til at blive genbygget, som på tegningerne.  

- Regner med at den kan være færdig til juli. I pressemeddelelsen står det sidst på sommeren, 

man skal nok ikke sætte næsen op efter det med juli.  

- Den eneste joker der er, er at vi skal have inspiceret taget – hvis det viser sig, at taget ikke er 

tip top, så er der ikke budgetteret til dette. Hvis det er ok, så skal der bare laves det sidste på 

tegningerne, og så bliver der etableret byggeplads i maj.  

- BaNanna grundform, men små ændringer, de bliver tykkere pladerne, lidt flere større flader, 

stadigvæk lidt i dialog med dem som skal bygge den.  Vi bliver inddraget i byggeprocessen.  

 



- Ellers har de sidste to år været en lang sej proces.  

- De lokale støtter op omkring klatrevæggen. 

- Vi håber vi har den klar til sommeren  

- Klubben har ikke haft udgifter ift. BaNanna – det eneste der er brugt penge på, er 500 kr,- 

for en facebook kampagne.  

 

KICKSTART 

- Hver onsdag umiddelbart, undtagen når der er hyggeboulder – i starten af sæsonen har der 

været 15-20 – hen mod slutningen af sæsonen kommer der færre og færre deltagerne. 

- Vi arbejder på formatet ift. at fastholde deltagere. Hvad det er der gør at det ikke har en 

større appel? 

- Der bliver spurgt efter forslag ift dette. Følgende er de forslag som bliver nævnt  

o At rykke kickstart til fredag – så det blev mere hygge.   

o Når man betaler for noget, så ved man hvad man får for det.  

o Støtte trænerne lidt mere, således at man eks. satte et krav til kickstarterne om, at de 

skal melde sig til i forvejen. Lidt ligesom man skal betale for det. Så kan trænerne 

også bedre forberede sig. 

o Workshopdage – eks. med fokus på skadesforebygning, fokus på systemtræning, 

fokus på hvad der ellers findes af klatring.  

o Regelmæssighed – der skal mere til, man skal sætte sig ned ugen før og planlægge 

det. Sørge for at melde det ud i god tid. Sørge for at lave en beskrivelse som er 

appetitlig, og kickstart trænerne, har været hernede og gået død i deres egen træning. 

Frivillighed med ansvar, vælger at sætte et godt ansigt op. Deltagerne går også død i 

temaet og så stikker de af.  

 

- Kommer medlemmerne til kickstart for undervisningens skyld eller kommer de pga. 

netværk?  

- Svært at fornemme om folk ved at det eksisterer  

- Hovedfokus har været på at lave netværk og kontinuitet – det er de tidligere mål udvalget 

har haft.  

- Indtryk at folk som er nye er kommer til kickstart – målet må være at blive ved med at holde 

det nyt og spændende.  



- At kickstart er noget for nye folk – hvis man gerne vil appellere til andre grupper, at 

tematiserer det lidt –evt. gøre det lidt mindre hyppigt.   

 

 

5. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse  

 

- Find regnskabet på hjemmesiden.  

 

Forslag ift. budgettering:  

 

Konkurrence tilskud til børn: 

- Forslag til et større tilskud til konkurrence afgifter, især med fokus på børn. 

- NKK støtter faktisk ift. transportudgifter til både klubture og til konkurrencer. Se 

hjemmesiden for satser.  

- Som klub har vi aldrig fokuseret, så meget på konkurrence.   

- Hav af steder hvor man kan søge penge til konkurrencer – man skal være meget velkommen 

til at søge.  

- B&W har også et tilbud ift. unge øvede klatrere 

- Trænere fra juniorholdet, kan fortælle at det kun er et par stykker fra juniorholdet, som 

overhovedet er interesseret i at deltage i konkurrencer.    

Udsmykning af BaNanna Park væggen:  

- Forslaget er at vi skal afsætte ca. 110.000 kroner til udsmykning af BaNanna Park væggen. 

- Kommunen investerer omkring 1 mio. og i det budget er der ikke penge til udsmykning 

- Væggene er udsmykket for at undgå graffiti og så det passer ind i parken.  

Hvis den nu ikke er malet, så kommer der ret hurtig graffiti, hvilket både er grimt, men også 

ødelægger friktionen. Væggen bliver glat - så det at dekorere den kan også være et forsøg på 

at undgå at vi senere hen skal bruge penge på at fjerne grafitti. 

- Sidste gang var det kommunen der betalte.  

- Kan vi finde kunstnerne, der vil prøve kræfter med dette, kan man finde nogle upcomming  

- Kommunen har brugt 1 mio. på at give os en væg. Vi har én chance for at få den malet. 

Hvilket også er en måde at tage ejerskab på.  

 



- Afstemning ved håndsoprækning omkring forslag 

- Enstemmigt vedtaget at vi budgetterer med 110.000 til udsmykning af BaNana Park.  

 

Forbedring af badeforholdene, især hos mændene:  

- Ift. badeforholds forslag, så er NKK i løbende kontakt med hallen. Vandinstallationer er iflg. 

vores kontrakt hallens ansvar. Hallen mener ikke toiletter og brusere er vandinstallationer, 

så vi er i gang med at afstemme, hvad vandinstallationer så er. Hvis vi kan slippe for at 

betale for det, så vil vi gerne det og ift. fremtidige udgifter. Altså hvis vi vælger at betale en 

masse selv, så kan det være svært for os at kræve noget af hallen senere hen.   

 

- Det skal dog siges at der kommer en VVS’er og sætter nye brusehoveder op, sådan så det 

ikke bare dingler. De er blevet bestilt og de kommer inden DM.  

- Nørrebrohallen får penge til at renovere, og mange af de penge fik vi dog også gavn af 

sidste år, da vi havde vandskade i herreomklædningen.  

 

 

Regnskabet er godkendt ved håndsoprækning af de fremmødte på generalforsamlingen 

 

6. Fastsættelse af det kommende årskontingent, evt. rabatordninger samt pris for dagskort 

Ingen ændringer 

 

7. Behandling af indkommende forslag 

- Vedtægtsændrings forslag -  at paragraffer omkring medlemskort skal ud.  

- Alle vedtægtsændringer er vedtaget enstemmigt.  

 

8. Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer, samt to suppleanter  

Bestyrelsen består nu af:  

Tim Dencker  

Laura Frovin Frederiksen 

Jonas Nord 

Amalie Hünersen 

Mette Leth  



Marie Olsen 

 

Suppleanter:  

Frederik Grønlund Clausen 

Rasmus Guldberg Madsen 

 

10. Valg af revisor, samt suppleant 

 

Berit som revisor 

 

Andreas som revisorsuppleant  

 

11. Eventuelt  

- Der arbejdes på at vi kan få vores penge dækket, ift. hvis vores bank går konkurs. Hvis vi 

deler vores ”formue” op og sætter nogle af pengene over på en konto i en anden bank, end 

den nuværende, kan dette muligvis forebygge at vi mister penge (såfremt Jyske Bank, skulle 

gå konkurs) 

- Der bliver spurgt til om vi har planer om hvad vi vil med alle pengene. 

o Ikke nogen konkrete projekter på bordet –muligt visions udvalg, 3-5 årige planer ift. 

hvor klubben kunne bevæge sig hen.  

o Vi kan godt lide at have en sund økonomi. Vi har en lejekontrakt, som hallen har ret 

til at opsige, så vi kan risikere at komme ud og skulle investere i nye lokaler. Derfor 

har vi også en buffer i de penge.  

- Det påpeges at vi har en skarp adskillelse mellem børn og øvrige medlemmer og det foreslås 

at børnene kunne blive involveret mere i det frivillige arbejde. Dette kunne også være et 

fokuspunkt for den nye bestyrelse.  

- Kunne vi få nogle opslag ift. hvordan man bliver en del af de forskellige udvalg?  Man kan 

finde informationen på hjemmesiden.  

- Efter DM, så skal vi have fyldt greb på væggene igen. Søndag d. 2 april bliver der afholdt 

workshop ift. at sætte greb op/bygge problemer.  

 



 


