Referat bestyrelsesmøde Nkk 19. Maj 2016
Kl. 18.30 hos Laura
Til stede
Ditte, Rasmus, Marie, Tim, Frederik, Jonas, Laura og Louise
Referent
Louise
Ordstyrer
Rasmus
Dato for næste bestyrelsesmøde
Bestyrelsesweekend: 24.-26.
Gennemgang af opgaver fra sidst
•
•

•

Økonomi-møde: afholdes med kasserer, sekretær, revisor og formand den
26. Maj
Oprydning af platform: opgaver skal uddelegeres, således Tim ikke ender
med det hele
o Dropbox: skal ryddes op  der er ikke nok plads og det er dyrt at
købe mere plads
▪ Podio: kan ikke bruges som alternativ, derfor ærgerligt at
bruge en masse tid på at sætte sig ind i det
▪ Google drive: Kan muligvis erstatte Dropbox
▪ Oprydning: Ditte vil gerne deltage, Tim og Louise meldte sig
sidst
o Google kalender: der findes allerede en, Louise tjekker op på den
Projektor
o Peters projektor kan ikke købes
o Ny projektor: vi bør købe en ny  prisleje 4000-6000 kroner
▪ Brug: events, bestyrelsesmøder, GF
▪ Tim vil finde en projektor,
• Lærred: hvis man kan finde en god pakkeløsning, vil
det være optimalt at købe med, så vi ikke skal bruge
stof som løsning

Bestyrelsesweekend
•

•
•

Lokalitet:
o Dyrt i Sverige pga. Speciel weekend
o Muligheder: undersøge Gilleleje, hytte nær Kullen
o Rasmus fortsætter research
Transport: Marie låner måske bil, tog hvis det er til Gilleleje, det finder vi
bare ud af
Dagsorden: ideer hertil - ledertypetest, personlighedstest eller
samarbejdsøvelse  Marie vil gerne stå for det

o Louise sætter punkter på, som blev omtalt ved sidste
bestyrelsesmøde
Medlemskort og nyt dørsystem
• Nuværende dørsystem: er for sårbart, og bør fornys
o Vi bør finde et system, som ikke er programmeret af nogen fra
klubben, således vi ikke er afhængige af dem
• Producent: Butikken Lås & Nøgler (eller noget i den stil) bag hallen kunne
være en mulighed for at lave medlemskort
• Hvornår: Bliver formentlig først aktuelt til næste år, men skal undersøges
inden årsskiftet
o Tovholder: Vi bør finde en tovholder til at undersøge
mulighederne for et nyt dørsystem, Tim melder sig – deadline
august-september
▪ Klub-modul: kan måske være en løsning, men er dyrt
▪ Tim tager kontakt til Tom omkring hvordan det nuværende
er sat op
• Medlemskort: nyt dørsystem er det vigtigste, medlemskort er knap så
nødvendigt
o Sygesikringskortet er en fin løsning, er fx også lettere hvis man
mister kortet
• Budget: der er sat penge af i budgettet
Kort snak om evaluering af medlemstoppet – hvad er vores indtryk
• Pres på væggen: Der er mange mennesker om eftermiddagen
o Ikke kun en konsekvens af medlemstoppet, øget interesse for
bouldering generelt
o Hvor mange er på der på hhv. dagskort og medlemskab
• Dagskort: vi ved ikke om de mange nye ansigter hver dag, er fordi de
køber dagskort eller blot nye medlemmer
o Ændringsforslag: kun adgang med dagskort, hvis man kender
nogen i forvejen
• Halvårsmedlemskaber: er besværligt i forhold til kommunestøtte
o Andre klubber: hvordan håndteres dette i andre klubber?
o Folk der falder fra: hvis folk falder fra vil det være federe at få nye
ind, sådan at hallen ikke er helt tom i slutningen af året
• Halvdags-medlemskaber: Tom mener godt systemet kan bære det,
o Løsning: ville det rykke noget, hvis dette medlemskab var billigere,
muligvis vil man kunne flytte nogle medlemmer til om
formiddagen på den måde
▪ Konklusion: Det vil ikke løse problemet
• Stikprøver: vi bør lave stikprøvekontroller igen, om eftermiddagen 
med det formål at undersøge antallet af folk på dagskort pr. Klatrer i
hallen
o Hvis man kan tjekke medlemslisten på mobilen via Klub-modul
▪ Louise sender Excel-fil ud
o Fremgangsmåde: kl. 19, to og to tjekker sammen

•

Udmeldelse: man kan godt melde sig ud, men man får ikke penge tilbage

Igangsætning af det nye udvalg med henblik på efterårets klatrefestival og
medlemsundersøgelse
• Plan med udvalg: Jonas og Marie skal snakke sammen om dette
o Historie om Tom: Marie vil gerne skrive en historie om klubbens
forhistorie, for videreformidling til medlemmer og bredere
forståelse for klubben
▪ Evt kontakt Søren Vedder omkring Podcast
▪ Ditte vil gerne hjælpe, Rasmus har i øvrigt et dokument om
klubbens historie
• Klatrefestival: Tim vil gerne gå videre med denne som en separat ting, har
lagt et ca budget på 7500-8000 kroner med godtgørelse, lidt billigere med
brugerbetaling
o Eks: 10 timers festival med 35 medlemmer, med mad og fx yoga
o Brugerbetaling: bør man tage et beløb for at deltage, når alle ikke
kan være med  folk vil sikkert gerne betale fx 100 kroner
Printer
• Dominique har printeren, hun har ikke fået afleveret den endnu
o Ditte tager kontakt
• Printerens formål: at stå i klubben, til at printe fx kursusbeviser
Tilskud
• Regnskab: Dominique skal afslutte regnskabet, det skal gøres inden 1. Juni
ellers kan vi ikke søge om tilskud
• Stamblad: resten af bestyrelsen skal huske at skrive under herpå
Konkurrence
• Bananna Open: kommer ikke til at ske over sommeren, måske slet ikke i
denne sæson
• Nkk boulder Bäst : Stor hyggeboulder, som alternativ til Bananna Open,
og i stedet for den almindelige hyggeboulder
o Forbundet: Vi inviterer folk fra forbundet, som da vi startede med
at lave hyggebouldere  tilmelding herigennem
o Chief setter og betaling:
▪ Austin: vil gerne have godtgørelse for hans hjælp 5000
kroner  5000 vedtaget
▪ Rasmus: skal Rasmus have betaling, når han lægger ligeså
mange timer som Austin, forslag 5000  5000 vedtaget
o Forløb: 50 problemer, 4 vinderkategorier  folk ved ikke hvor
svære problemerne er (farven er skjult)
▪ Er man i stand til at klatre et problem af en given farve
placerer man sig automatisk i en kategori
▪ Antal forsøg på toppe og zoner, ikke point
▪ 70 kan tilmelde sig
▪ Bumsen: Peter Svendsen har booket stedet til efterfest

▪

•

Præmier og sponsorater: skal klubben købe præmier eller
skal vi finde sponsorer
• Spejdersport: Jonas hører dem
• Friluftsland: Tim hører dem
• Granitsuppe: Rasmus hører dem
• Portvin: klubben giver
o Lukning af hallen: 4.-11. For at sætte helt nye ruter op.
Budget: der er sat penge af til Bloc comp og Bananna Open  det kan
være vi skal bruge penge til at få sat nye penge på Bananna
o Vi tager penge fra samme pulje

Kursuskonto
• Kan sløjfes: pengene overføres til basiskontoen og lukkes ned
Jonas: medlemsforespørgsler
• Større vægte: der er kun op til 10 kg’s vægte, vi bør have nogle tungere
o Forslag: håndvægte op til 25 kg, byg selv sæt, gummibelagte
▪ Imod: Knap så mange bruger de vægte, vi har i forvejen
▪ Kettlebell: har før været nedstemt, da det er farligt at svinge
med
▪ Vægtstang: vi skal kun have håndvægte, da vi skal passe på
sikkerheden
▪ Budget: Jonas skriver til Steen omkring håndvægtene, han
må gerne købe nogle, så længe de er gummibelagte
• Bænk i stedet for bræt: dårlig løsning med mælkekasser og bræt 
diskussion omkring bænken, den er ikke så klatringsspecifik, og fylder for
meget
o Forslag: Steen har sendt et tilbud på 600
o Nedstemt
• Lounge generelt: der kommer mange forslag til nye ting i loungen, og vi
kan hverken erstatte yogacentret eller træningscentret, de skal ikke
fyldes for meget op
• Bælte i stedet for vest: man kan bruge sin klatresele, men hvis man kan
finde en til max 500 kroner, kan det godtages
o Bæltet giver mulighed for at putte flere kg på
• Kalk: kalk er i hus + en tube flydende kalk i loungen
o Ros til Jonas, fint tilbud fra Spejdersport  Kilopris på 240
o Vi skal have flere skumklodser

Mødet ophæves

Opgaveliste
Navn
Mette
Laura
Tim

Louise

Marie

Jonas

Frederik

Opgave
Torsdag 26. Maj - stikprøve
Projektor
Tovholder på dørsystem: deadline
august-september
Tirsdag 24. Maj stikprøve
Sende et oplæg ud til bestyrelsen om
klatrefestival
Hører Friluftsland om sponsorat
Send opgave til grebvask om
skumklodser
Google kalender – tal med Ditte herom
Torsdag 25. Maj – stikprøve
Medlemsliste på excel-fil
Torsdag 26. Maj – stikprøve
Oplæg om Tom og klubbens historie
Samarbejdsøvelse til
bestyrelsesweekend
Fikse vasken på toilettet i hallen
Onsdag 25. Maj stikprøve
Søge sponsoratpræmier i Spejdersport
Skriv til Steen omkring håndvægte
Mandag 23. Maj stikprøve

Rasmus

Tirsdag 24. Maj stikprøve
Søge sponsorat om granitsuppe
Info om bestyrelsesweekend sendes ud
- Finde hytte til Bestyrelsesweekend

Ditte

Deltage i Dropbox oprydning
Send mail om Axis til Tim
Mandag 23. Maj stikprøve
Ring til Dominique omkring printer og
regnskab
Sy dække til printeren

