Bestyrelsesmøde Nørrebro Klatreklub
19. december 2017, hos Jonas kl 18.30
Til stede
Amalie, Jonas, Tim, Rasmus, Frederik, Mette, Louise
Ordstyrer
Tim
Referent
Louise
Dato for næste bestyrelsesmøde
18. januar 2018 hos Tim (Her skal besluttes GF-dato)
Opgaver fra sidst
•

•

•

Vedr. grupper med børn fra skoler eller andre institutioner: NKK står fortsat ikke for at
finde instruktører, et medlem havde fremhævet det at en gruppe børn klatrede i hallen
med et medlem som instruktør. NKK sælger stadig gruppedagskort til disse grupper
udenfor peak hour. Denne gruppe havde tilfældigvis selv fundet en instruktør der var NKKmedlem
Industriopvasker: Ruteudvalget pønser på at købe en industrivaskemaskine, det
undersøges om stikkene kan trække sådan en maskine, ellers skal der trækkes en ny fase.
Maskinen skal bruges til at rense greb. Dette også fordi Rutebyggerudvalget muligvis gerne
vil afholde grebvask oftere i fremtiden
VVS-installationer og kontrakt: Rør er hallens ansvar, alt der kommer ud af væggen,
porcelæn, armatur osv, er vores eget ansvar
o Hvad skal fikses: Håndvaskene i herreomklædningen skal ordnes, også den i åben
grebrum - ny vandlås (eller den gamle skal renses), der lugter råddent

Udvalg og sociale arrangementer
Hvordan sættes tingene i gang, forpligtelser: hvad er holdningen og til større arrangementer bør
der være bedre styr på de frivillige
• Hvordan sættes tingene i gang: Der skal kommunikeres klart ud, og man børe gøre folk
opmærksom på hvilke forventninger der er og hvilke opgaver der skal uddelegeres i
forbindelse med frivillige arrangementer, de frivillige skal vide hvad de går ind til inden.
o Større events: Der skal være en erfaren ”forbundskontakt” tilknyttet, så man har et
netværk og kender formalia på forhånd
o Små events: gør en ekstra indsats for at samle flere folk – bestyrelsen har en vis
forpligtelse til at hjælpe folk i gang, ligesom fx streaming eventet
▪ Der er mange ideer til mindre events, men de skal kun søsættes, hvis
bestyrelsen ser potentiale

•

•

Forpligtelser til større arrangementer: Afhold møder hvor man møder folk face to face, så
de føler at de får en tilknytning og føler sig mere forpligtede, opfordre folk til at stoppe
med at være frivillig, hvis det arbejde de lægger alligevel ikke er nok til at være en hjælp.
Sociale arrangementer og ture: Sæt gang i nogle hyggeting, så det ikke kun er driftarrangementer der holder medlemmerne sammen. Bestyrelsen kan facilitere en del af det.
o Eksempel turudvalget: Selvom der var en række arrangementer i sommers, kører
det ikke helt nok til at der er skabt grobund for noget

Info om medlemskab 2018
• Dato for åbning: 14. januar kl. 12 åbner Louise manuelt op for tilmelding for andre end
2017-medlemmer
• Børnehold og ventelister: ventelisterne til børneholdet styres manuelt efter fortrinsretperiodens udløb.
Hold og træning
Efter efterårets voksenhold har der været snak om, hvorvidt man skulle lave et tredje hold, så der
også er en form for mellemsegment
• Det er en generel ting, at vi ofte har mange begyndere i foråret og få om efteråret. Derfor
kan det være svært hvordan man skal arrangere holdene. Antal på hvert hold,
sværhedsgraden osv.
• Michelles hold: Der er stadig planer om at afholde Michelles øvethold, men man skal ikke
tænke det ind som en fast ting om mandagen ligesom de andre hold.
• Amalie sender spørgeskema ud til deltagerne på efterårets begynder- og letøvethold,
derefter må vi se på, om et tredje-level hold skal tænkes ind. Det er også lidt op til
trænerne, de fleste var nye denne gang, derfor har de heller ikke meget at basere deres
erfaring på.
Evt
Opdateringer fra ruteudvalget:
• Justeringer: Den brune kategori forsvinder, da alt over rød alligevel kategoriseres som sort
– hvis noget er sværere end sort bliver det hvid. Springet fra gult til blåt bliver mindre, lilla
bliver dermed lettere i bunden og toppen af lilla bliver rød.
• Benchmark problemer: problemer der angiver hvor svære/lette problemer indenfor en
bestemt kategorisering kan være
• Opdeling af væggen i 7 sektioner: således kan man tømme noget af væggene hver 14. dag,
hvis der er energi til at trække det. På den måde kræver grebvaskene ikke ligeså meget
• afholdelse af rutebygger events: flere events for nybegyndere, faste dage hvor
rutebyggerne kommer og bygger
API-opdatering: API løsning er et ønske fra Andreas S, hvor vi får egen adgang til alt vores
medlemsdata, på den måde kører dørsystemet mere robust en hidtil. Det skal undersøges hvor
meget klub-modul skal have for at lave API.
• I forbindelse med en dybere snak om API, bør vi også snakke om hvorvidt vi skal fortsætte
med sygesikringskort eller om vi skal overgå til chip-løsning. Tidligere har det været

besværligt med chip-løsningen, da folk kunne melde sig ind i løbet af hele året. Der er
alligevel stadig noget frihed for os i at vi ikke skal sende medlemskort eller chips ud.
Introsøndag for nye medlemmer: vi skal afholde et info-arrangement for alle nye medlemmer i
2018, som vi kraftigt opfordrer folk til at komme til. Tim vil gerne invitere til dette de første to
søndage efter den 14. januar.
• Arrangementet skal give de nye medlemmer et billede af klubben som værende et sted,
hvor man kan engagere sig og sammen løfte i flok
Vi skal blive bedre til at opfordre folk til at tage forskellige kurser, vi giver fx gratis uddannelse til
vores trænere
• Klubudviklingsprojektet: slutter formentlig den 31/12 2017, så det er lige umiddelbart ikke
længere gratis at uddanne medlemmer
BaNanna update: En måde at få lov at åbne væggen på er muligvis, at vi skal kunne stå inde for at
ruterne er for svære til at alle og enhver kan klatre op på væggen. Kommunen og Fors-instituttet
er lige umiddelbart åbne overfor at dette er en løsning, til at vi kan få åbnet væggen.
• Vi er i øvrigt forpligtede til at oplyse, hvis nogen bruger væggen på en utilsigtet måde
• Vi skal sørge for at det ikke er vores ansvar hvis nogen klatrer op på væggen alligevel og
falder ned.
• Frederik er i stadig kontakt med dem
Mødet hæves

