
Bestyrelsesmøde 4. oktober 2018 
Kl. 18.00, hos Milan 
 
Til stede: Tim, Joakim, Emil, Rasmus, Mikkel, Milan, Laura, Peter og Louise  
Ordstyrer: Emil  
Referent: Louise  
 
Dato for de næste to bestyrelsesmøder:  

• 8. november, kl. 18 hos Joakim  

• 6. december, kl. 18 his Peter 
 
Opgaver fra sidst: 

• Blæsere til hallen: Vi er i kontakt med producenten, Sydvesta. Blæserne skal sættes op på 
de røde bjælker, med regulering i en højde, hvor alle kan nå. 

o Kommentar om, at der skal tages højde for støj, der bestilles nogen, som er ”silent”.  
Pris: 1500 kroner stykket for en Master ventilator.  

• Dræn i herreomklædning og dametoilet er ordnet. 

• GDPR: mails er sendt ud til alle medlemmer. Klubmodul er sikret, så alt hvad der sker over 
hjemmesiden, er i orden.  

 
 
Dagsorden:  
 
Beta Boulder - nyt gym i København 
To nye klatrehaller åbner 

• Flintholm: Beta Boulder fra London åbner kæmpestor klatrehal. De er ikke lige umiddelbart 
en konkurrent til NKK, og hvis nogle medlemmer rykker derover, har vi så mange der står i 
kø til NKK, at det ikke er noget problem. BB vil endvidere gerne køre events med NKK, fx 
Yoga. De vil muligvis gerne lave reklameopslag på vores FB-side, det har CB også af og til 
gjort, hvilket et fint.  

• Søborg/Buddinge, også nyt stort gym.  
 
Betaling for rutebygger workshop 

• Det blev besluttet i den tidligere bestyrelse, at vi giver uddannelse til trænere, rutebyggere 
og bestyrelsesmedlemmer, såfremt de opfylder en række retningslinjer, der er opgivet på 
hjemmesiden. Vi betaler derfor for, at rutebyggerne, der har vist interesse for rutebygger 
workshoppen som afholdes i NKK, kan deltage i denne.  
 

Ny sæson 2019 

• Vi bør begynde at gøre os tanker om bestyrelsen 2019, så det ikke bliver en forhastet 
proces. Der skal blandt andet findes en ny formand. Vi lader det sive.  

 
Venteliste til medlemskaber 2019 



• Ventelistepladserne drejer sig kun om det igangværende år. Folk er tilsyneladende ikke 
opmærksomme på, at deres plads således udløber ved overgangen til en ny 
sæson/årsskifte. Klubmodul tillader i øvrigt ikke, at venteliste går videre til næste sæson, så 
det er ikke en mulighed.  

• Man kan regulere ventelisten efter antallet af medlemmer der melder sig ud, så den ikke er 
på 99, som nu. Det vedtages, at ventelisten 2019 sættes til max 20.  

• Der skal formuleres en mail til nuværende på listen, så det er klart, at deres plads på 
ventelisten udløber ved årsskiftet.  

 
T-shirt update  

• Det er besluttet, at vi skal have en grøn t-shirt også. 

• T-shirts bestilles på mandag 
 
Gensåling af klatresko 

• Bør vi have et tilbud til vores medlemmer med gensåling af klatresko. Hvis det skal gøres i 
NKK skal der være en, som gider tage ansvaret for det. Vi kan i stedet sætte en seddel op i 
NKK, hvor vi oplyser om mulighederne for gensålling i B&W eller hos Fleur.  

 
Rabatordninger 

• Friluftsland og Fjell og Fritid giver rabat til NKK-medlemmer. Spejdersport giver ikke 
længere rabat. Bør man gøre et forsøg på at finde flere steder, eventuelt snakke med 
Spejdersport igen. Det besluttes, at vi undersøger sagen nærmere.  

 
Status på klatrekurser – tilmeldinger og rutebyg 

• Tilmeldingen til efterårets begynder- og letøvethold er meget tynd. Mikkel har sendt en 
mail ud til medlemmerne, men vi åbner nu også op for ikke-medlemmer. Vi kan nøjes med 
en nedre grænse på antal tilmeldte og en skæringsdato til næste sæson, således holdet 
ikke oprettes, hvis denne ikke er nået. Denne løsning er der mere stemning for.  

• Opsætning af problemer til hold: Vi betaler ikke længere godtgørelse til frivillige 
rutebyggere til disse kurser, men vi opfordrer rutebygger til at sætte, hvis de har lyst. 
Derudover kan trænerne frede områder på væggen inden træningerne, hvis de vil.  

• Sidste træningsgang for efterårsholdet er 3. december, da vi har været nødsaget til at 
aflyse nogle træningsgange pga. diverse arrangementer i hallen. 

o Der skal tages en generel snak om, hvor pengene skal komme fra til diverse 
ekskursioner for hold.  

 
 
Fremtidige NKK lokaler 

• Nørrebrohallen 2.0, der er stadig ikke noget nyt. Lokalplanen for Nuuks plads er blevet 
nedstemt, og man kunne gøre en indsats for at få NKK placeret i det billede. Det er dog et 
tidskrævende projekt.  Vi vil gerne sikre os, at vi kan rykke NKK-ånden og -kulturen med sig. 
Dette indebærer, at vi ikke rykker for langt væk fra vores nuværende placering. Nuuks 
plads vil derfor være et godt bud.  

• Det er nødvendigt med nogle projektstyrere og fundraisere, der kan holde overblikket, 
selvom selve projektet ville skulle køres af nogle professionelle, dette er først skridt. Næste 



step er at se stedet, og dernæst få en pris på et sådant projekt. En udfordring er at finde 
nogen, der har overskud til at gå ind i dette projekt.  

 
 
Sæbe i baderum 

• Der arbejdes på, at vi får nye sæbedispensere i baderummene.  
 
Evt.  

• Der skal sættes gang i at finde en ny sekretær, målet er overlevering i løbet af i år.   

• Julefrokost: Den 24/11 

• Ny bank: Der mangler stadig at blive udfyldt en række papirer, det bliver rykket på ASAP.  

• BaNanna: Væggen er ikke helt åben endnu, der er stadig problemer med kommunen.  

• Æresmedlemmer: I vedtægterne er der tilføjet en paragraf om æresmedlemmer. Den er 
ikke relevant lige nu.  
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