Bestyrelsesmøde 7. februar
Kl 18 hos Jonas
Til stede:
Jonas, Tim, Louise, Mette, Frederik
Referent:
Louise
Ordstyrer:
Jonas
Dato for næste bestyrelsesmøde:
7/3, hos Laura kl 18
Opgaver fra sidst:
• Brandalarm: pris 5000-6000 kr.
o Jonas arbejder på at få sat møde op med Besar heromkring
• API: det koster 10.000 at få klub-modul til at ændre systemet, dette skal vi tage stilling til
o Tim følger op på, om vi kan undgå at have en computer stående
• T-shirts: Der bestilles flest T-shirts uden titel, og en lille pulje med titel – herunder træner,
rutebygger
• BaNanna: kommunen har den 31. Januar haft møde med Abekatten, opsummering fra tom
følger snart
Kort gennemgang af Klubmodul herunder forslag til nye titler under Menu
Faner på forsiden i hovedbjælken:
• "Trænere” og ”Holdtilmelding” skal slettes
• ”Bestyrelsen” skal flyttes til menuen som en undermenu til ”udvalg” samt slettes fra
forsiden
Tekst til ”Klatreinspiration: Morten Brøns får ansvaret herfor sammen med MEtte
Åbningstider: skal lægges op i hovedbjælken
Planlægning af GF:
Dagsorden findes i vedtægter.
Hvornår og hvordan skal GF meldes ud til medlemmerne? Også fysisk opslag i klubben?:
• Mette skriver til Rasmus vedr. Indkaldelse til GF
• Tim og Mette står for at melde GF ud til medlemmer
Projektor: Har vi i hallen
• Lærred: Mette og Tim finder løsning

Klubbens budget
• Løbende bogføring er nu synligt på klub-modul under ”Saldobalance”
Bestilling af kalk
• Der er to kasser tilbage, hvilket er relativt meget
• Bestilling: det går hurtigt, når vi bestiller gennem Nikolaj Zethsen
• Status på nuværende kalk: vi er tilfredse med kalken (Mammut), den er dog lidt dyrere end
tidligere Kina-kalk
o Kalkkasserne: vi skal passe på med at fylde for meget op i kasserne.
Sæbe- og toiletdispensere
• Papirdispenser:
• Sæbedispenser på damernes omklædning: er muligvis gået i stykker, virker kun indimellem
• Behrendsen: laver kun leasing-aftale, men ting som går i stykker betaler de
o Pris: 216 kroner pr. Måned: for både 4 sæbedispensere, 4 papirdispensere, 2
toiletpapirsdispensere
• Køb i stedet for leje: Vi bør finde et tilbud på 4 sæbedispensere, 4 papirdispensere, 2
toiletpapirsdispensere som alternativ til at lease det
Rengøringsdag i klubben eller kan vi sætte ekstra ind til dobbelt grebvask i marts
Opgaver vi mangler:
• Vi skal have fjernet støv bag vægkonstruktioner samt de bærende jernkonstruktioner
o Vi har masker til formålet
• Støvsugning på de røde jernbjælker  kræver man er sikret
Begge dele skal helst fikses til næste grebvask (25/2) eller næste igen (25/3), der mangler
tovholder til grebvasken i februar
Højtryksspuler: gør rengøringen mere effektiv
• Vi har kun en der virker, vi skal have købt en til  Tim står for at købe en ny
Hvad peger medlemsundersøgelsen på, at vi mere skal kaste os over i NKK? Hvordan løser vi
det?
• Vi skal have opsummeret på det, men der skal være tid til det
o De vigtigste ting har vi set på, men der kunne være flere detaljer at få med
o Vi ser evt på det til bestyrelsesweekend
• Tim fortæller lidt om det til GF
Forbundets gratis kurser
• Sidste mulighed: fortsætter tilbuddet om gratis kurser også til næste år?
• Tidligere har der været holdning om, at man skal skrive motiveret ansøgning for at få
tilbudt kurset, det behøver vi ikke længere
o Vi vil gerne ”have noget igen”. Hvis man allerede er, eller har været instruktør før,
kan man også få lov

DM
Tovholdere: vi skal have to tovholdere på DM evt. Victoria og Amalie
• Marie kunne være en mulighed
Dokument med DM info: Laura har sendt dokument herom til Tim, som Tim præsenterer for
Victoria og Amalie
Rutebyggere: Kasper er sprunget fra, vi mangler derfor nu to assistent-rutebygger udover chiefsetteren fra Polen, som forbundet arrangerer
• Tim ser på det
Evt.
Yogainstruktør: Evt. samme instruktør som sidst,
• Skal ligge udenfor peak hour
• Frederik skriver til Søren
• Mette kontakter Thores kæreste som tidligere har været instruktør
Fysioterapeut: Emil er nyuddannet fys, og har tilbudt at lave et mindre kursusforløb
• Evt. hold som kører over 5 gange, hvor man lærer at strække ordentligt ud

Mødet hæves

