
Referat bestyrelsesmøde 6. September 2016  

Kl	  18.30	  hos	  Tim	   
	   
Til	  stede	  
Laura,	  Frederik,	  Tim,	  Marie,	  Louise,	  (Andreas),	  Mette 

	   
Referent	  
Louise	  
	   
Ordstyrer	  
Laura 

	   
Dato	  for	  næste	  bestyrelsesmøde	  
Onsdag	  d.	  5.	  Oktober,	  Hos	  Frederik	   
	   
Gennemgang	  af	  opgaver	  fra	  sidst	  

• T-‐shirts:	  Tim	  er	  i	  kontakt	  med	  ”make	  a	  shirt”,	  han	  får	  
snart	  prøveprint	  til	  fremvisning	  
o Pasformer:	  der	  er	  både	  slim	  udgave	  og	  top	  (	  til	  

piger),	  herrer	  oplagt	  med	  large	  regular	  	  
o NKK-‐logo	  på	  bryst	  og	  titel	  på	  ryggen	  	  
o Farver:	  Blå	  og	  sort	  (begge	  med	  hvidt	  print	  )	  	  -‐	  

tanktop	  i	  sort	  	  
o Pris:	  70	  kr.	  stykket	  med	  print	  
o Hvornår:	  bliver	  før	  nytår	  

• Lærred:	  Tim	  kigger	  på	  det	  til	  næste	  gang	  	  
o Projektor	  er	  i	  øvrigt	  købt	  

• Klatrefestival:	  Tim	  kigger	  på	  det	  til	  næste	  gang	  	  
• Kontakt	  med	  hallen:	  Toilettet	  skal	  fikses,	  vi	  skal	  have	  sagt	  

det	  videre	  til	  hallen	  –	  Vi	  må	  ikke	  skrive	  direkte	  til	  Besar,	  
Jonas	  kan	  forhåbentlig	  tage	  kontakt	  på	  en	  anden	  måde	  	  

• Postkasse:	  Mette	  har	  fundet	  en	  papkasse	  til	  projektet,	  
hun	  følger	  op	  til	  næste	  gang	  	  

• Crackmachine:	  Mette	  følger	  op	  til	  næste	  gang	  	  
• Godtgørelse:	  Forbundet	  skal	  kontaktes	  	  	  



• Filmvisning	  i	  klubben:	  utydelige	  regler	  om,	  hvorvidt	  det	  
er	  lovligt	  -‐	  skiller	  ved	  800	  medlemmer,	  det	  er	  således	  lige	  
på	  grænsen.	  
o Der	  kan	  kun	  være	  adgang	  for	  medlemmer	  qua	  max	  

grænse	  på	  800	  
o Laura	  Undersøger	  det	  nærmere	  til	  næste	  gang	  	  

• Ventilationssystem:	  Laura	  har	  taget	  kontakt	  til	  
italienerne,	  der	  skal	  tales	  med	  hallen	  først	  	  
o Felicia:	  Vector	  fil	  er	  sendt,	  Marie	  har	  fortalt	  hende	  

hvorfor	  vi	  er	  gået	  væk	  fra	  ventilationssystem:	  
italienerne	  siger,	  at	  det	  ikke	  hjælper,	  da	  luften	  skal	  
udskiftes.	  Økonomisk	  set	  kan	  det	  derfor	  ikke	  betale	  
sig	  	  

• Opslagstavle:	  Marie	  ser	  på	  det	  til	  næste	  gang	  
• Slogan:	  Til	  næste	  bestyrelsesmøde	  	  

o Nudging-‐kampagne:	  ”tak	  fordi	  du	  spotter”	  og	  
lignende	  	  

o Positiv	  oplevelse	  til	  Bäst,	  hvor	  folk	  passede	  på,	  og	  
flyttede	  sig	  fra	  væggen	  	  

	  
Hjemmesiden	  
• Sjusket	  og	  grimt	  med	  mærkelige	  faner	  på	  klub-‐modul	  –	  

”markedsplads”,	  ”shop”	  –	  Louise	  ringer	  til	  Klub-‐modul,	  de	  
skal	  fjernes	  

• Flytning	  af	  hjemmeside:	  Hovedansvarlig	  for	  hjemmesiden	  
skal	  flytte	  domæne,	  det	  kan	  Mette	  ikke	  -‐	  Mette	  finder	  link	  
til	  Tim	  	  

	   
Dørsystem	  
• Kun	  Andreas	  og	  Tom	  kender	  hvordan	  systemet	  virker,	  der	  

er	  ikke	  så	  mange	  dele,	  men	  lidt	  nørklet	  opsætning	  	  
o Har	  dog	  kørt	  uden	  nedbrud,	  selvom	  receptionen	  

siger	  flere	  ikke	  kan	  komme	  ind	  -‐-‐>	  folk	  har	  tastet	  
forkert	  i	  klub-‐modul	  	  

o Kortlæseren	  virker	  ikke	  altid:	  man	  kunne	  overveje	  



en	  stregkodelæser	  som	  alternativ,	  men	  problemet	  
er	  muligvis	  nærmere	  fordi	  medlemmerne	  har	  
skrevet	  forkerte	  cifre	  

• Udfordringer:	  medlemsdatabasen	  i	  klub-‐modul	  skal	  	  
overføres	  til	  dørcomputeren	  –	  synkronisering	  herimellem	  
er	  svær	  -‐-‐>	  man	  vil	  dog	  kunne	  forenkle	  systemet,	  hvis	  
klub-‐modul	  kan	  være	  med	  på	  ideen,	  da	  det	  er	  svært	  at	  
hente	  data	  ud	  af	  systemet	  ellers	  
o Klubmoduls	  dørsystem	  er	  temmelig	  dyrt	  og	  

besværligt	  bla.	  med	  hensyn	  til	  manuelt	  arbejde	  
o Vi	  bør	  tage	  kontakt	  til	  klub-‐modul,	  omkring	  

synkronisering	  mellem	  deres	  system	  og	  vores	  	  
o Laptop:	  der	  skal	  nok	  snart	  investeres	  i	  en	  ny	  

• Mulige	  forbedringer	  
o Nye	  adgangsansvarlige:	  Er	  der	  nogen	  i	  klubben	  som	  

kan	  finde	  ud	  af	  programmering,	  og	  kan	  blive	  
involveret	  i	  systemet	  -‐-‐>	  enighed	  om,	  at	  der	  må	  
være	  flere	  medlemmer,	  som	  kan	  det	  

o Klub-‐modul:	  kontakt	  til	  dem	  omkring	  lettere	  adgang	  
til	  data	  

• Hjemmeside:	  dagspinkoder	  er	  via	  nkk.dk,	  da	  databasen	  
læses	  herigennem	  
o vi	  overfører	  alt	  indhold	  på	  hjemmesiden	  til	  

klubmodul	  og	  kan	  også	  overføre	  domænet	  -‐	  	  men	  
den	  gamle	  hjemmeside	  kan	  ikke	  nedlægges,	  den	  skal	  
dog	  have	  et	  nyt	  link	  

• Skal	  der	  sættes	  penge	  af	  til	  projektet	  med	  overførsel	  af	  
hjemmeside?	  

	  
BaNanna	  update	  –	  Andreas	  
• Sagen	  har	  været	  indover	  med	  kommunen,	  juristerne	  og	  

ingeniørerne.	  De	  tror	  vi	  har	  en	  god	  erstatningssag	  –	  
Abekatten	  er	  formentlig	  mere	  tilbøjelige	  til	  at	  rette	  
fejlene,	  når	  kommunen	  har	  den	  holdning	  
o Det	  står	  dog	  ikke	  klart	  endnu,	  om	  Abekatten	  skal	  



lave	  væggen	  
• Ændringer	  af	  væggen:	  De	  sekundære	  plader	  skal	  fjernes	  –	  

stålkonstruktion	  er	  god	  nok	  men	  trækonstruktionen	  skal	  
bygges	  på	  ny	  –	  det	  er	  bedre	  end	  total	  ombygning	  
o Måden	  at	  bygge	  vægge	  på	  har	  i	  øvrigt	  også	  ændret	  

sig	  siden	  væggen	  blev	  lavet	  	  
• Ideer	  til	  at	  skabe	  opmærksomhed:	  Underskriftindsamling	  

er	  på	  vej,	  skal	  sendes	  ud	  evt	  via	  Facebook	  eller	  mail,	  
kontakt	  til	  Nørrebro	  lokaludvalg,	  borgmesteren,	  
Homeprisen	  nominering,	  lokalavis	  
o lettere	  at	  skabe	  momentum,	  hvis	  vi	  gør	  alt	  på	  én	  

gang,	  
	  
Nørrebrohallens	  åbningstider	  
• Åbningstiderne	  er	  blevet	  meget	  korte	  i	  weekenderne	  	  -‐	  

fortsætter	  det	  sådan?	  	  
o Vi	  skal	  have	  kigget	  på	  kontrakten	  –	  Laura	  påtager	  sig	  

opgaven	  
o Det	  kan	  også	  blive	  et	  problem	  til	  grebvask	  
o Vi	  ser	  frem	  til	  og	  håber	  at	  få	  vores	  eget	  system	  -‐-‐>	  

adgang	  udenom	  hallens	  åbningstider	  
	  	  
Facebook	  
• Forkert	  link	  til	  åbningstider	  på	  Facebook	  –	  Tim	  og	  Frederik	  

har	  administrator-‐adgang,	  Tim	  giver	  adgang	  til	  resten	  af	  
bestyrelsen	  

• I	  øvrigt:	  Flere	  som	  ikke	  er	  en	  del	  af	  bestyrelsen	  længere	  
har	  adgang,	  det	  bør	  de	  ikke	  -‐	  Tim	  fjerner	  også	  disse	  

	   
Juniorhold	  –	  priser	  	  
• Tvivl	  om	  hvorvidt	  juniorholdene	  strækker	  sig	  over	  et	  år,	  

prisen	  er	  dog	  oplagt	  til	  at	  gælde	  for	  et	  helt	  år	  	  -‐-‐>	  Ditte	  har	  
formentlig	  styr	  på	  det	  	  



o Halv	  pris	  til	  de	  nytilkomne	  efter	  sommerferien	  (kun	  
holdpris	  ikke	  medlemskontingent,	  dette	  gælder	  først	  
pr.	  1.	  September)	  

o Emnet	  bør	  tages	  op	  på	  generalforsamlingen	  
	  
Kalender	  	  
• Skal	  udvalgene	  begynde	  at	  bruge	  en	  intern	  kalender,	  eller	  

skal	  vi	  bruge	  en	  stor	  fælles	  kalender	  -‐-‐>	  	  fælles	  kalender,	  
kun	  med	  vedtagede	  arrangementer	  	  

• 	  vi	  skal	  bruge	  kalenderen	  på	  nkk.klub-‐modul	  	  -‐-‐>	  sættes	  i	  
gang,	  når	  hjemmesiden	  er	  flyttet	  helt	  	  

	  
Kasserer	  	  	  
• Overførsel	  til	  klub-‐modul,	  det	  er	  overskueligt,	  men	  lettest	  

at	  overføre	  ved	  overgang	  til	  nyt	  regnskabsår	  -‐-‐>	  
regnskabet	  bliver	  pænere	  og	  mere	  professionelt	  	  
o Nyt	  møde	  mellem	  Laura	  og	  Louise	  til	  december	  

• Evt	  nedlægge	  foliokonto	  –	  Louise	  kontakter	  rådgiver	  
• Overførsel	  af	  en	  del	  af	  vores	  formue	  til	  en	  anden	  bank	  	  -‐	  

Laura	  kontakter	  banken	  
	  
Evt.	  	  
• Repræsentantskabsmøde:	  Lørdag	  den	  19.	  November,	  

Mette,	  Frederik	  og	  Tim	  vil	  gerne	  deltage	  
	  
	  
Mødet	  hæves	  
	  
	  
 

	  
	  
	  


