
Bestyrelsesmøde 8. november 2018 
Kl. 18.00, hos Joakim 
 
Til stede: Joakim, Peter, Rasmus, Laura, Louise, Emil, Mikkel, Milan og Tim 
 
Ordstyrer:  Mikkel  
 
Referent: Louise 
 
Dato for næste bestyrelsesmøde:  
6. december, kl. 18 hos Peter  
 
Dagsorden:  
 
Refundering af kursustilmeldingsgebyr efter ulykke 
 
Der skelnes mellem kurser og medlemskaber, medlemskaber refunderes ikke. Endvidere skelnes 
der mellem akut opståede skader og overload-skader. Derudover om skaden er sket i starten af 
kurset og om skaden er sket i forbindelse med kurset. Det behøver dog ikke nødvendigvis være en 
skade, der er opstået under klatring, men i sådanne situationer vil en lægeerklæring blive 
efterspurgt.  
 
Oprettelse af begynder- og letøvethold samt eftertilmelding på kurserne 
 
Fremover fastsættes en samlet nedre grænse for at oprette begynder- og letøvetholdene på 16 
tilmeldte medlemmer i alt. Den kursusansvarlige må stå for at informere både trænere og 
kursister om dette. Fristen for at nå denne grænse er en uge inden opstart. Hvis dette minimum 
overstiges, oprettes holdet således, og tilmeldingsfristen kan forlænges. Hvis dette minimum på 
16 tilmeldte ikke er nået en uge inden opstart, aflyses holdene.  
 
Fremover vil der ikke være eftertilmelding.  
 
Bestyrelsen 2019 
 
Som det ser ud nu, er der overvægt af nuværende bestyrelsesmedlemmer/suppleanter, der godt 
kan se sig selv i bestyrelsen 2019.  
 
Medlemmer 2019 
 
Det besluttes, at vi ændrer antallet af morgenmedlemskaber til 100 i 2019. Bestyrelsen kan 
efterfølgende overveje, om dette skal øges yderligere til september 
 
Antallet på 800 almindelige medlemskaber fungerer godt, og forbliver sådan i 2019.   
 



Varmt rør i hallen 
 
Der er et rør i hallen ved sektion 3, noget isolation er gået i stykker, og folk brænder sig på det. 
Facilitetsansvarlig undersøger sager nærmere 
 
Nuuks plads, NKK 2.0? 
 
Der er taget kontakt til Freja Ejendomme, men de åbner ikke lige umiddelbart op for hvem som 
helst, men vi kan sende dem en mere udførlig beskrivelse af vores projekt. Dette arbejdes der på.  
 
Rutebygger workshop 
 
Vi vil fremover afholde interne rutebyggerworkshops, og bruge de tre, der deltog i DKLAF 
rutebygger workshoppen, som en form for instruktører/videregivelse af erfaring. På denne måde 
kan vi udvide korpset til en gruppe for alle, der er interesserede i at være med, og så med et 
udvalg, der kan holde overblikket. Dette sikrer, at der skrues sikre og ordentlige problemer.  
 
 
Kommende arrangementer: Boulder Bäst III, 10/11 og julefrokost 24/11 
 
Der er udsolgt, 90 % er NKK’ere.  
Rutebyggerne får fuld godtgørelse for det, hvilket er 5000 kroner 
 
Julefrokost. 40 tilmeldte indtil videre, det ser godt ud 
 
Øge trænernes viden om skadestyper 
 
En onepager, der informerer kort om: hvordan man har et ansvar som træner, at der er en 
førstehjælpskasse og hvor den er, hvad er adressen til hallen osv. Dette vil formentlig give 
trænerne en bedre ansvarsbevidsthed. Der søsættes at vi udarbejder et sådant dokument.  
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