
Referat NKK bestyrelsesmøde 19.04.18 

 

Til stede: 

Mikkel 

Tim 

Joakim 

Emil 

Rasmus 

Milan 

 

Ordstyrer: 

Emil 

 

Referent: 

Mikkel 

 

Agenda: 

• T-shirts & Hoodies fra Makershirt: 
• Der mangler gængse størrelser (L & M). Vi skal prøve med nogle nye farver. 

• Der skal laves ”kickstart T-shirts” som alternativ til de organiserede Kickstarter, hvor kickstart-

trænerne i stedet bærer denne T-shirt, så menige medlemmer kan se at de kan henvende sig hertil. 

• Der skal laves en liste over hvor mange nye T-shirts der skal bruges til de forskellige udvalg (er 

skrevet på opgavelisten). 

• Makershirt vil gerne forsøge med en ”NKK-webshop” på deres side, hvor folk kan bestille enkelte 

Hoodies gennem deres side. NKK skal ikke administrere denne webshop, men bare have et link på 

vores hjemmeside. Vi vil gerne afprøve denne forsøgsordning. 

 

• Øvethold med Michelle KT: 
• Holdet er beregnet til Lilla-klatrere som gerne vil begynde at klatre rødt. 

• 10 personer på hold i perioden maj-juni m. 6 træningsgange på torsdag aftener. Løn (ca. 4000) er 

besluttet af tidligere bestyrelse. Prisen på kurset bliver 400 kr. 

• Det skal pointeres at det er vigtigt at møde op til alle træningspas, da Michelle har et fast program 

for progression på kurset. 



• 2. juni klubdag i NKK: 
• Forbundet arrangerer klubdage i alle landets klubber. Den 2. juni får NKK besøg af 

bestyrelsesmedlemmer og frivillige fra andre klubber. Forbundet står for oplæg osv., men det vil 

være godt at have mange bestyrelsesmedlemmer til stede på dagen. 

 

• Opdatering ang. Moonboard: 
• Entreprenører kommer med tilbud indenfor 14 dage. Hvis dette godkendes vil arbejdet være færdigt 

på ca. 4 uger. 

 

• Opdatering ang. Grebvaskemaskine: 
• Ksfls 

 

• Supplering til kursussko: 
• Der er givet godkendelse til at indkøbe nye kursussko til alle trænergrupper hvis der er behov for 

dette.  

 

• Status på højvæg: 
• Juniortrænerne er begyndt at bruge højvæggen mere, og ville ønske at den kunne få en make-over. 

• Dette har været på tegnebrættet i Rutebygudvalget, men væggen har nogle medfødte udfordringer 

ift. plads osv. 

• Det er blevet besluttet at der må indkøbes greb specifikt til højvæggen mhp. at lave en ”indvielses”-

konkurrence. 

• Vi vil prøve at snakke med Nørrebro Hallen om at kunne få nogle faste dage hvor området kan 

lukkes af, så der ikke vader folk forbi klatreområdet. 

 

• Evt.: 
• Der skal laves en plakat som henvender sig til folk med dagskort, ang. god klatrestil i hallen. (lad 

vær med at gå ind under folk der klatrer; lad vær med at sidde midt på madrassen; børst efter dig 

selv etc.) 

• De eksisterende ventilationsproblemer blev diskuteret.  


