Tilstede: Bjarke, Søren, Signe, Nikolaj, Andreas og Thomas
Ordstyrer: Signe
Referent: Thomas
Bestyrelsen er beslutningsdygtig: Ja.
Næste møde: Den 23. februar hos Signe.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Medlemsundersøgelse.
Pro-byg.
Frivillig Rutebyg.
Kontingent 2023.
Feedback fra Chiefsætteren.
Slab-kaos.
Godkendelse af beslutningerne fra mødet den 11-01-2022.
Update på projekt filtbelægning.
Punkter der tages på næste møde.

1. Medlemsundersøgelse:
Herunder evaluering af pro-byg inden GF (Signe)
Medlemmer har ønsket at undersøgelsen bliver lavet før generalforsamlingen, og især
omhandlende rutebyg.
Pro-byg evaluering skal køres udenom medlemsundersøgelsen, da det er en så stor ting, at
det skal stå alene.

2. Pro-Rutebyg:
Hvis det fortsættes, skal vi så bibehold vores ansatte eller ansætte nye? (Andreas)
Skal vi ansatte faste vikar.
Vikaren skal være fast ansat og ikke på godtgørelse
Vi er enige om at bibeholde de ansatte vi har nu, hvis Pro-byg bliver stemt igennem til GF.

3. Frivillig rutebyg:
Forslaget går på om vi skal åbne mere op for frivilligt-rutebyg.
Det vi ser, er at vi mangler sikkerhedsansvarlige og at der ikke er så mange der kommer til
de dage der er sat af til frivilligt-rutebyg og godkendelse som sikkerhedsansvarlig.
Det svært at se hvad der sker i klubben. Det virker som om, der ikke er så mange
medlemmer der bruger hjemmesiden som informationskanal.
Kommentar: Vi skal have kørt flere igennem, så vi har flere sikkerhedsansvarlige i klubben.
Det har været ude i nyhedsbrevet flere gange men folk kommer ikke til uddannelsesdagene
hvor man kan blive sikkerhedsansvarlig.
Nyheders feed kanalen kan ikke ses uden at trykke ind på den. Måske kan det laves om.
Frivilligheden har været nede grundet Corona, og skal langsomt komme op igen.
Frivillig rutebyg er der stadig masser af i hallen. Ca. 50%
Hjemmesiden og mail er informationskanaler, men måske vi også kunne bruge andre.
Kommentar: Vi skal bare have flere rutebyg workshops.
Information plakaterne er stadig ikke kommet op.
Kommentar: Nuværende sikkerhedsansvarlig skal kunne godkende andre.
Vi skal have autoriserede til at godkende folk som sikkerhedsansvarlig ellers skal det
udspecificeret til mellem 4 og 10 punkter.
Så det helt klart hvad man skal kunne for at blive sikkerhedsansvarlig.
Der er et skema, og nogle procedurer for hvordan man kan blive super bruger.
Det er noget vi har på opgavelisten i rutebygger udvalget.
Der skal i Pro-rutebyg også tages højde for, at der er plads til at de frivillige kan sætte
problemer som også indeholder store greb og uden at farver kommer i karambolage med
hinanden.

4. Kontingent 2023
Forslaget går på at vi for 2023 hæver kontingentet med 200 kr. Så det bliver 1200 plus
behandlings omkostninger. Det vil give mere luft og plads til events, rutebyg for trænere,
juniorhold, ture osv.
Kommentar: Vi har allerede plus på kontoen, så måske er det for meget at starte med en
stigning på 200kr.

Vi snakker bl.a. om det fordi der på nuværende tidspunkt, ikke er sat penge af til at bruge
rutebyggerne til mere end, at sætte om fredagen og holde en workshop hver 8 uge.
Det kunne en stigning i kontingent være med til at skabe rum til.
Men det kan være det udelukker for mange, af de unge kræfter vi nyder i klubben.
Skulle vi f.eks. gå videre med huset, ville det med denne foreslåede stigning, gøre det ville
tage 5 år uden renovationer på huset at få indhentet pengene igen.
Kommentar: Vi skal have en plan med de penge vi har, de skal selvfølgelig ikke ”bare”
hæves, men der er heller ingen grund til de bare står.
Der skal altså være en plan for hvad den stigning skulle bruges til.
Det kunne være til at satse mere på junioren.
Den forsætter på slack.

5. Rutebyg feedback.
Chiefsætterens beretning:
Medarbejderne har været glade for oplevelsen at arbejde i NKK.
Arbejdsopgaver:
Det at rydde ud og rydde op tager længere tid end tidligere estimeret og springer
tidsplanen.
Arbejdsflow:
Arbejdsflowet er ikke nået at blive etableret i teamet, da der har været få arbejdsgange med
lange pauser imellem. Det skyldes bl.a. at vi har altmuligt ind imellem boulder sættene,
f.eks. konkurrencer der tager af de normal boulder sæt.
Lige nu føles det som om vi starter forfra hver gang, herved spilder vi en del tid fordi vi skal
have arbejdsgangene ind under huden igen.
Måske hallen skal deles op i flere små sektioner, for at lette dette.
Derudover kunne det være fedt at købe soft-inpack skruemaskiner, til at lette sliddet på de
ansatte. Det skal tages i Ruteudvalget:
Arbejdsmængden:
Det er aldrig blevet defineret. Vi sætter ca. 4 boulder hver, på sættene for at opretholde den
gode kvalitet.
Bruger plastik, gratis program til at fører logbog over problemerne.
Men det midlertidigt og vil på sigt koste 21000kr. (kaja climb) om året hvis det noget
bestyrelsen ønsker vi skal blive ved med.

De 20 timer der står i kontrakten, er ikke helt nok i forhold til det der skal forventes at der
skal gøres.
Tid til også at evaluere sætte på dagen som en del af arbejdet.
Ønske om en platform med kommunikation til medlemmer.
Gæste byggere:
Det giver ikke mening at det at have en gæstebygger med som er på godtgørelse betyder
at vi har 2 timer mindre til sættet.
Kommentar: Klubben skal også fungere som ”incubator” for nye rutebyggere, aktiviteter og
uddannelse af medlemmer.
Kommentar: Der kunne stadig godt blive fyldt mere ud.

6. Slab-kaos, budget og godkendelse (Andreas)
Budgettet er på 6000 kr. og Slab-kaos forventes at blive byggen på klubdagen den 6.
marts.
Ramme til Slab-Kaos + crashpad forventes at koste i alt 10.000 kr.
Dette godkendes.

7. Godkendelse af beslutningerne fra mødet den 11-01-2022.
Da vi ikke var beslutnings dygtige sidste gang, skal vi nu beslutte om de beslutninger kan
godkendes.
Dette er enstemmigt godkendt!

8. Update projekt filtbelægning (Linde & Andreas)
De siger vores madras ikke kan klare filt, så de skal renoveres, og ellers er der ikke noget
nyt fra Gubbies.

9. Punkterne der tages på næste møde:
•
•
•
•
•
•

Juniortræning fra forbundet på Bananna? (18 eller 19 juni, 3 timer) (Linde)
Dato til Junior Battle konkurrence i NKK efter sommer (Linde)
Klub-Modul adgang til hold træner.
Status/snak om venteliste
Navn på Ruter.
Godtgørelse til trænere, grundet øget antal træningsgange.

