Bestyrelsesmøde NKK, 12.10.2017
Hos Laura
Til stede: Frederik, Jonas, Tim, Mette, Marie, Laura, Rasmus og Amalie
Ordstyrer: Laura/Jonas
Referent: Marie/ Laura
Dato for næste bestyrelsesmøde: 20.11.17 hos Amalie
Opgaver fra sidst:
-

Vi henvender os til hallen omkring at lave en ny trappe, således at der kan komme
moonboard op.

-

Visionsudvalget har mistet lidt momentum for nu. Prioritet, hvad vi kan opdatere i klubben
som den er nu

Prioritering af ting vi skal snakke med hallen omkring:
1. Brandalarm
2. Kontrakt ift. ansvarsfordeling bl.a. definition af hvad der er en vandinstallation, da hallen
tidligere har ment at vi selv skal fikse toilettet, selvom der står i kontrakten (pkt 9.2) at de
står for vandinstalationer.
3. Nye vinduer, således at disse kan åbnes manuelt, og at vi evt. kan få
vinduesventilationerne til at lufte. Vi vil gerne betale det ekstra for ventilationen, hvis de vil
betale for vinduerne

Datoer fra stikprøver ml kl.17-19:
-

24 okt Tim & Frederik

-

25 okt. Amalie & Mette

-

26 okt Laura & evt. Louise

Børneholdet:
•

I forhold til om der kan være flere børn tænker vi, at vi er nødt til at snakke med trænerne
om de syntes at der er plads til flere børn på holdet/i hallen.

•

Altså hvis trænerne gerne vil trykke en trøje så har de en pose penge til dette. Derudover
må børnene jo gerne komme til grebvask og dermed få en trøje.
(ift spørgsmålet omkring  T-shirts, må de som går på holdet få en trøje (spørgsmål fra
trænerne))

Videooptagelser i klubben - (hvornår) må man optage i klubben?
•

Punktet kommer sig af, at et hold studerende ville lave en video i NKK, og vi var i tvivl om
holdningen til dette.

•

Det blev drøftet, om NKK skal have faste retningslinjer for videooptagelser i hallen eller om
der skal ansøges, og at der tages konkret stilling til ansøgning fra gang til gang.

•

Det blev besluttet, at bestyrelsen konkret skal tage stilling i hver sag. Som udgangspunkt er
adgangen til at optage video lille.

•

Såfremt det godkendes af bestyrelsen skal følgende faste retningslinjer overholdes: alle
skal spørges og have mulighed for ikke at være på optagelserne, de må ikke være til gene
for medlemmerne og det er på NKK’s vilkår.

•

Til Louise: Skriv til bestyrelsen, hvis der ikke er taget stilling til ovenstående videooptagelse
fra studerende.

Julefrokost + dato :
- Vi har tidligere været i Osram huset - ganske udmærket sted
Morgenmedlemskab
Amalie laver spørgeskema til medlemmer med morgenmedlemskab. Såfremt
morgenmedlemskaber skal fortsætte og prisen skal sættes ned, skal der indkaldes til
ekstraordinær GF inden årsskiftet – og med 5 ugers varsel.
Statisk over hallens peak hours
Det blev forslået, at der laves statistik over peak hours.
PUNKTER TIL NÆSTE MØDE:
1. Evaluere på morgenmedlemsskaber
2. Udvalg og sociale arrangementer
•

Hvordan sættes ting i gang?

•

Forpligtelser: hvad er holdningen
o

Til større arrangementer bør der være bedre styr på de frivillige (evt. personlige
beskeder eller møde med de frivillige) så vi undgår at arrangørerne blive for
pressede ligesom til DM

