
Bestyrelsesmøde 18. januar 2018  
Hos Tim  
 
Til stede  
Marie, Jonas, Tim, Louise, Mette, Frederik, Rasmus og Laura  
 
Ordstyrer: 
 Laura 
 
Referent 
Louise 
 
Dato for næste bestyrelsesmøde og generalforsamling 
BM: 12/3 kl. 18.30 hos Tim  
GF: 15/3 kl. 19 loungen 
 
Opgaver fra sidst 

• Hjemmesidehenvisning: nkk.dk redirecter nu til klubmodul  
o Når man søger på undersider vil man selvfølgelig stadig komme ind på den gamle 

hjemmeside 

• Afløb: Der er kommet nye afløb i herreomklædningen. Vasken lugter stadig, der skal 
muligvis tages kontakt til hallen om, at det er deres ansvar.  

• Greb-opvaskemaskine (industriopvasker): kræver 400 V, der kommer en elektriker og 
kigger på elinstallationerne i herreomklædningen, for at se om det er muligt, og hvor det 
skal trækkes fra 

o På den måde bliver det muligt med hyppigere nedtagninger af greb + grebvask 
(ønske fra rutebyggerne)  

o Pris: 30.000 kroner, dette skal på budgettet for i år  

• Webtekst: Det ser ud som om teksten er blevet rettet 

• Isposer: Der er lavet hjemmelavede isposer med brun sæbe 

• Skodonationer: Der er lavet en reminder på Facebook om at folk kan donere deres sko til 
klubben, hvis de har nogen gamle sko 

 
Projekt ny Nørrebrohal 
 
Stevnsgades forslag om en ny Nørrebrohal. Konstruktionerne af den gamle Nørrebrohal er ikke 
optimale og Stevnsgade foreslår en ny stor hal, så den gamle skal rives ned. Der er tale om et 
projekt 2-4 år ude i fremtiden.  

• Hvis vi siger go for det skal vi sende et brev, som skal indgå i en ”salgstale” til kommunen  
o Der skal skrives 1.5-2 sider om hvorfor det her projekt vil være superfedt for NKK, 

og hvordan vi kan være et godt bidrag til projektet – Alle fra bestyrelsen skal skrive 
lidt om, hvad de ser af muligheder ved dette projekt.  

• Krav: lukket/eget rum, ikke et rum opdelt af et net 
 



 
Rutebyggergodtgørelse  
 
Trænerne til voksenholdene har i sidste sæson bygget ruter op til træningerne. De har spurgt, om 
de kan få godtgørelse for det arbejde de har lagt i rutebyg. Tidligere var der en aftale med faste 
rutebyggere som bygger ruter inden voksenholdene, så fik de godtgørelse for det. Hvis trænerne 
byggede, blev de ikke kompenseret for rutebygning.  

• Snak om, at der er mange rutebyggere, som frivilligt bygger. Det kan derfor være en 
glidebane at betale trænerne. 

• Skal rutebyg være en del af forberedelsen til trænerne, hvor går grænsen så? Forslag om, 
at man kan lave en limit for forberedelsestid pr. time, men man risikerer muligvis, at de så 
ikke gider mere, når de har opbrugt tiden 

• Hvor stort er problemet, kickstart får fx heller ikke penge. Hele konceptet er jo at det er 
frivilligt. Deltagerne på voksenholdene har dog betalt for at gå på det tilbud, og trænerne 
får betaling for at levere noget professionelt arbejde. Man stiller derfor krav til trænerne. 
Men man skal huske at vi er en frivillig klub, og det skal ses i den kontekst, der må gerne 
være noget lystbetonet i at lægge ekstra arbejde ved siden af de ugentlig faste timer som 
der gives godtgørelse for. Vi forventer ikke de bygger ruter op til træningen, det er noget 
trænerne selv vælger, men det er en del af beskrivelsen lige nu, at det forventes at 
trænerne lægger nogle forberedelsestimer.  

• Afgørelse: Der betales ikke for rutebyg til trænerne, men de kan sætte nogle ekstra greb op 
inden træning som en del af forberedelsestid hvis de skal undervise i noget specifikt. Hvis 
der er akut behov for lettere problemer, kan man få fat i rutebyggerudvalget 

 
Kettlebells  
 
Snak om hvorvidt vi skal have kettlebells i loungen, om det tager for meget plads. Det kræver lidt 
plads at kunne svinge en kettlebell, men vi kan prøve det af.  

• Der indkøbes 1 kettlebell  
 
Hold-survey 
 
Der blev lavet spøgeskema til deltagerne på voksenholdene i efteråret, da der blev talt om 
hvorvidt der skal oprettes et hold mellem begynder- og letøvethold. Det vurderes, at det er op til 
trænerne at tage stilling til det, eventuelt på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen 
 
Evt. 

• Michelle er tilbage og vil gerne have oprettet holdet snarest: Betaling for hendes arbejde 
skal sendes som faktura med honorar.  

o Niveau: Tunge blå til lilla klatrere  

• Yoga status: i start februar er Victoria klar igen  
 
 
Mødet hæves 
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