
Nørrebro Klatreklub Bestyrelsesmøde 30. august 2018 
Kl. 18.00, hos Tim  
 
Til stede: Milan, Mikkel, Emil, Joakim, Tim, Rasmus, Louise 
Ordstyrer: Emil  
Referent: Louise 
 
Dato for næste bestyrelsesmøde: torsdag den 4. oktober kl. 18 hos Milan. 
 
Kommentar til referater:  Fremover gives max. en uge til at læse og godkende referatet fra det er 
lagt op. Såfremt man ikke har reageret efter denne frist, regnes referatet som værende godkendt.  
 
Opgaver fra sidst: 

• Bankskifte: Er igangsat til Arbejdernes Landsbank, der skal underskrives flere papirer, før 
det går i orden. Arbejdernes Landsbank tilbyder positiv indlånsrente i stedet for negativ 
indlånsrente som hos Jyske Bank  

• Nye lånesko: Der er indkøbt nye kursussko til juniorerne  

• Plakat: Der er lavet ny plakat til at hænge i hallen med information om klatring på eget 
ansvar. 

 
Kickstart status  

• Da der ikke er startet nye i klubben for nyligt, vil vi i stedet ændre konceptet resten af året 
til forskellige sociale arrangementer, som arrangeres løbende. 

o Et BaNanna-kickstart arrangement er bla. i støbeskeen. Ideen er at uddannede 
sikrer begyndere på topreb, og dermed præsenterer dem for rebklatring. Det 
foreslås at afholde dette kort tid inden et sikringskursus, så der herefter er 
mulighed for selv at lære at sikre og føre.  

o Man har ydermere tænkt at lave en tur til Kjuge for begyndere.  

• Kickstart vil altså resten af året ændres til et efterårskoncept, for en mere bred tilslutning. 
 
Nye voksenhold status 

• Der er 4 faste trænere, som er klar på efterårets begynder- og letøvethold. Vi mangler et 
par stykker ekstra som afløsere, der arbejdes på sagen. Erfaring siger, at man får rigtig 
mange ansøgere, hvis der sendes opslag ud, derfor forsøges der først med at rekruttere 
tidligere trænere.  

 
Feedback fra Øvet hold som blev afholdt i foråret 
Holdet blev slået op som værende til klatrere der går fra lilla til rød. Løb over 6 træningsgange. 9 
mænd og 1 kvinde. Spredning på holdet ifht. niveau, men ramte også meget godt. 

• 5 svar ud af 10 på spørgeskema: 6 træningsgange var fint, men minimum. Folk havde 
muligvis forestillet sig mere tid på væggen, men det er ikke nødvendigvis hvad der er 
tanken med dette, i højere grad tekniske, hold. Prisen på 400 kroner er passende. Holdet 
var generelt en succes, alle var meget tilfredse og ville gerne deltage på et lignende hold 
igen. Det fungerede i øvrigt fint med andre klatrere i hallen på samme tid  



o Kommentarer: evt. kunne man informere/påminde i loungen om at holdet 
afholdes, så andre i hallen er bedre forberedt. Mere beskrivelse om, hvad der 
forventes af ens klatring udover, når man er til træning. En tydeligere rød tråd i 
forløbet efterspørges → kommentar: Man kunne overveje et overordnet tema, 
men der skal også være tid nok til den enkelte persons behov, hvilket clasher lidt.  

 
Den kommende efterårssæson: 

• To nye hold i efteråret, der kører på samme tid på to forskellige dage. Tanken er at et af 
holdene skulle være det samme øvede og det andet som et blåt til lilla hold. Tvivl om 
hvorvidt dette hold vil overlappe med letøvet-holdet, og om det tager fokus fra dette hold. 
Bør man beskrive holdene tydeligere ifht. niveauerne, og holde begge Michelles hold for 
øvede. Der skal stadig slås et slag for letøvetholdet, så det ikke undermineres. 

• Snak om hvorvidt det kan løbe rundt, hvis vi sænker antallet til 8, så der vil være mere 
fokus på den enkelte. Michelle tilbyder en disciplineret og semi-prof tilgang til klatring, som 
man måske ikke skal pille ved, så man skal ikke trække niveauet ned.  

 

• Holdene skal være som følger: 
o Et til habile lilla klatrere og et til habile røde klatrere.  
o Antallet ændres til 8 på hvert hold, og 6 træningsgange, Michelle får samme løn, 

prisen ændres så den passer til det lavere antal deltagere.  
 
Udvidelse af lounge status 

• Vi venter på byggetilladelse, Goobis er klar til at køre 

• Der skal ikke lukkes ned for hallen, da vi har et travlt efterår.  
 
Rutebygger status og workshop update 

• Forbundet har spurgt, om vi vil hoste en niveau 2 rutebyggeruddannelse. 1. weekend får 
de en sektion hvor de bygger. Derefter clearer vi en væg mere, og så bygger de der 2. 
weekend. Den ene gang hårde problemer den anden gang lette. 

• Den tredje weekend herefter vil der afholdes Boulder Bäst. 

• Der kommer til at ligge en række grebvask i forbindelse med disse arrangementer, der 
arbejdes på planlægning af datoer. Grebvaskemaskinen virker godt, men vi skal have 
introduceret folk bedre til den, så folk der selv piller greb ned ikke efterlader en masse 
opvask.  

• Der er bestilt nye greb.  
 
Budget status 
Alle bestyrelsesmedlemmer har adgang til budgettet på klubmodul via administratoradgang. 
Budgettet skal muligvis opdateres på KM.  
 
Ventilation og kølere  
Blæsere, der blæser ned på væggen kunne være en simpel og let løsning. 5 af disse i hallen, ville 
være passende. Kontakter i øjenhøjde er vigtige, så alle forstår at tænde dem.  
Fanerne bør pilles ned. Det igangsættes, at man finder en pris på blæserne.  
 



Maker-shirt status  
Der er bestilt t-shirts til både herrer (M og L hovedsageligt) og damer (mange M få L og S), samt til 
trænerne, men de er ikke lavet endnu. Der er ikke bestilt kickstart trøjer endnu, da de gerne vil 
have slogan på.  
Farver: Vi skal også have grøn.  
 
Boulder Bäst update  
Kommer til at ligge lørdag d. 10. november, i uge 45. Hallen er lukket 5.-10. november. Der 
mangler nogle til at afvikle arrangementet, der arbejdes på at finde nogen til denne post. Der 
arrangeres præmier med Friluftsland.  
 
Undgå brug af grøn tape til events  
Grøn tape er forvirrende for nye klatrere, det kunne være fint med en konkurrencefarvet tape. 
Orange er bestemt. Der indkøbes ekstra af dette.  
 
BaNanna update 

• Det sidste der mangler er, at der skal skrives nogle papirer under, herefter må der åbnes. 
Opdækning er oppe og Thore har sat problemer.  

• Medlemskabet til BaNanna bliver som vedtaget på bestyrelsesweekenden i sommers, man 
får tilsendt koden til låsen efter køb af medlemskab. 

• Der skal indkaldes til ekstraordinærgeneralforsamling. Bestyrelsen kan fastsætte typen på 
medlemskab men prisen skal fastsættes på denne GF.  

 
Juniorhold update 

• Tilmelding ikke inde i sæsonen, vi begrænser til at man kun kan tilmelde sig i start 
forårssæson og start efterårssæson, så vi undgår, at nogen skal betale for meget/for lidt. 

• Aldersgrænse på juniorholdene: Den øvre grænse for juniorholdet hæves til 18 år  

• Der er problemer med ventelisterne, det skal undersøges om man kan lave 
behovsparametre til disse. 

 
Begynder/børneproblemer v. rutebyg (Joakim) 
Der efterspørges, at når der laves nye sektioner, om der kan sættes mere grønt og 
begyndervenligt samt mere reachy. Det er en god reminder, men det er svært at gøre noget ved. 
Bestillingsarbejde til rutebyggere er afskaffet, trænerne må selv sætte, men rutebyggerne ved 
godt, at de skal bygge til hallens behov. Man kan henvende sig til Ruteudvalget på deres 
Facebookprofil. Rutebyggerudvalget vil opfordre til, at man giver notits om, hvor der bliver ryddet 
næste gang. Dette er dog ikke noget man kan garantere.  
 
Evt.  

• Intet nyt om status på den nye hal.  

• Pløks lukker i 14 dage, de vil gerne have gratis adgang til hallen. Det er vedtaget.  

• Morgenmedlemmer. Der er stadig meget tomt om morgenen, snak om hvorvidt vi skal 
hæve antallet af morgenmedlemmer. Det besluttes, at vi venter til årsskiftet.  

 
Mødet hæves 
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