Tilstede: Bjarke, Signe, Asger, Nikolaj, Karl og Magnus
Ordstyrer: Karl
Referent: Thomas
Bestyrelsen er beslutnings dygtigt: Ja
Tidspunkt for næste møde: Den 15-06-2022,
Sted for næste møde: Måske hos Karl/Bjarke.

1. Genopfriskning/opsamling af kursister der lige mangler det sidste
for at være selvkørende.
Både i forhold til K1 og K2 men måske også på mulitipitch kursus.
Mit forslag går på at instruktører kan holde et Opsamlings kursus, på 1
time for den første kursist og herefter + 30 min pr. person.
Problematisk at få den samme instruktør til samme kursist.
Så alle instruktører skal kunne lave denne type kursus og overtage
kursisterne fra andre instruktører.
Så ved opsamling/Genopfriskning.
Har instruktøren 1 time pr. første kursist herefter + 30 min pr. Person.
Kurset koster instruktørens arbejdstimer, fordelt på deltagerne.
Det enstemmigt vedtaget.
2.

Åbningstider:
Melding til klubbens medlemmer om åbningstider:
Aftale med NBH
Receptionen siger det er et for stort arbejde at sende mail ud til
klubberne. I forhold til ændringer og udfordringer.
I denne tid er der tale om bl.a. de nye åbningstider (Gamle åbningstider
fra før Corona).
Herudover den manglende melding af renovationsarbejdet i hal 1 hvor
vores Højvæg er.

Det har den betydning at hallen er lukket fra den 3 Juni.
Der er blevet lavet en mappe med generelle åbningstider som vi skal
regne med, er de åbningstiderne der kører fremadrettet.
Ændringer kan forekomme, så der skal holdes et øje på kalenderen.
Vi kører med de generelle åbningstider der lægger på drev.
3.

Merch - 10.000 er lidt for t-shirts.
For de penge kan vi få 100 t-shirts.
Der er rigtigt mange t-shirts i kvindemodellen og ikke så mange herre,
nok fordi alle helst vil have herrer modellen.
Da der ikke er blevet købt nye t-shirt forrige år og sidste år vil udvalget
gerne have nogle flere penge.
Der kommer alt det driftsnødvendige. Plus ny farve.
Flere penge til at købe vandflasker, bøllehatte, klistermærker og
kasketter.
Hvilket brand:
Det i hvert fald bæredygtigt.
Udvalget ønsker at budgettet bliver hævet til 20000kr for i år.
Der skal også være instruktør t-shirts.
Det enstemmig vedtaget.

4.

Kalk:
Har vi mere kalk. Det blev brugt til konkurrence.
Det skal undersøges. Hvis vi ikke har mere, skal det bestilles.

5.

Procedure for afmelding af hold og kurser.

Bjarke:
100kr depositum oven i hold prisen, som man mister hvis man afmelder
sig efter de 14 dage og inden holdstart.
Afmelder man sig efter er det bare ærgerligt

Gælder sikringskurser/kurser + Holdtræning
Der skal tilføjes venteliste på 5 personer.
Den nye procedure er enstemmigt vedtaget.

6.
BaNanna Open grebsvask. Hvad gør vi? Der er ingen tovholder,
der kan. Muligheder:
Skrive ud på alle kanaler og sige, at hvis ingen melder sig, så aflyser
vi.
Aflyse
Betale rutebyggere til at gøre det. Det vil skride langt over budget, men
sådan er det jo også.
Vi vil gerne have frivillige til at bære frem og tilbage og en til at stå og
vaskegreb.

Der skal skrives ud i de generelle kanaler, at vi har brug for en
tovholder grebsvasker, der kan få nogle til at hjælpe med at bære frem
og tilbage. Mens tovholderen vasker greb.
Personen skal også sættet ind i hvordan det skal gøres
7.

Tunnelfabrikken:
En gammel lagerhal der skal omdannes til et mulitspace for borgerne.
De har været ude og spørger i lokalsamfundet hvad folk ønsker.
Folket har ønsket klatrehal
Dem der står for projektet, vil rigtigt gerne have en rigtig klub ud i
lokalerne.
Er det noget vi er interesserede i.
Det ligger ude i Nordhavn så lidt væk fra vores nuværende lokaler.

Det her kunne være et fint tillægssted som kan være lidt mere
tilgængeligt.
Samtidig med at vi bevarer mulighederne for at have lækre lokaler til
rådighed for vores klub, så vi ikke bliver sat helt af, af de kommercielle
haller.
Lave en form for Blocs & walls light version.
Hvis vi skal gøre det klubagtigt, skal vi have flere frivillige der skal
vedligeholde de nye faciliteter.
Hvordan skal det gå op med bestyrelsesstrukturen.
Vi skal ikke have mere arbejde i bestyrelsen, hvis vi få muligheden for
lokalerne, kan vi se på det der.
Jeg tænker dog en eller anden form for dagligleder der varetager de
daglige opgaver.
Så bliver det jo heller ikke billigt, og ikke NKK-priser.
Hvis vi så ikke er afhængig af de frivillige, men er hundred procent
drevet af ansatte.
Bliver det meget dyrere?

En af fordelene er at ved at have det under en paraply kan vi ansætte
en daglig leder, der kan administrere de ansatte og facilitere det gode
klubmiljø, uden vi ændre status fra forening til virksomhed.
Vi skal tænke rigtigt meget over hvad vi kan tilbyde som de andre haller
ikke kan tilbyde.
Vi risikerer at vi mister klubånden.
De kommercielle haller tjener masser af penge, så hvis det blev dyrt,
ville der nok komme nogle penge ind i NKK
Det en unik mulighed får at få andre lokaler, og mulighed for at skabe
en ny klub.
Samtidig med at vi skal stille os selv det spørgsmål, om vi vil have en
ny kommerciel klub i Kbh. eller mere foreningslivet via flere ”klubber”.

Vi er stadig under en paraply med nogen som skal tjenepenge på de
lokaler. Så jeg forudser at de kommer til at presse os på at lave nok
penge.

Hvis bare man trækker nok penge ud til at vi kan hyrer folk til at lede det
på en måde der fremmer det frivillige.
Man kan søge penge til de første investeringer.
Det ikke en klub hvis du ikke har frivillige.

Jeg synes ikke det skal være frivilligt, jeg synes der skal tjenes penge
som kan komme direkte tilbage i klatring.
Bedre faciliteter og bedre klatring.

DBKK laver stadig rigtigt mange ting, som er frivilligt.

Vi kan sagtens lade en eller anden kommerciel hal dukke op, men jeg
synes vi kan lave noget der er bedre.

Enig, klubber opererer helt omvendt end en virksomhed, da det i en
klub er meningen at alt overskud skal gå til medlemmerne og ikke til
investorerne.
Det betyder at standarden ikke er den samme som i kommercielle
klubber, men man får eger fornemmelse i NKK som man ikke får andre
steder.
Det er det NKK kan som klub.
Hvis vi starter der ude og så finder ud af det ikke fungere skal der nok
komme en kommerciel klub og tage over.

Men hvis der først kommer en kommerciel klub, bliver der aldrig
mulighed for en foreningsklub.
Vi behøver ikke bestemme hvad det skal være nu, vi skal bare besluttet
om vi skal gå efter det.

Det så meget sværere for kommercielle klubber at søge penge, end for
en foreningsklub til at starte noget nyt.

Vi er den eneste klub der kan lufte denne opgave.
Derfor mener jeg det vigtigt vi deltager og udvider NKK.
Da vi kan helt selv kan sætte præmisserne og leverer et meget bedre
produkt end de kommercielle klubber, ellers kan vi se en ny
kommercielklub der leverer dårligt produkt flytte ind.

Vi skal beslutte om vi vil være i betragtning til lokalerne.
Det er enstemmigt vedtaget at:
Vi gerne vil i betragtning til lokalerne og vi går derfor videre med at
sende en ansøgning.
Der skal løbende arbejdes videre med hvordan det kan fungere at have
NKK 2.0

8.
Procedure for at modtage tilbagebetaling efter klatre relateret
uddannelse.
Så for at give sig selv mulighed for at få tilbagebetaling efter taget
uddannelse i klatre regi, skal man have været i kontakt med sekretæren
ellers har man ikke mulighed for at få tilbagebetaling for uddannelsen.
Dette er for at vi kan sikre, at der bliver søgt tilskud fra kommunen til
uddannelsesbetalingen. Dette skal nemlig gøres i nogle særlig perioder
i løbet af året.

I2 afholder K2 kurser. Du skal afholde 3 K2 kurser for at få
tilbagebetaling.

I3 Her kan du afholde K2 kurser eller multipitch kurser hvis du er
godkendt af en Klippeklatre instruktør eller hvis du har klatret 40
pitches.
Du skal i alt holde 3 kurser af disse for at få tilbagebetaling, du
bestemmer selv hvilke.

KI1: Multipitch kurser/ rednings kurser.
Afholder 3 MP-kurser eller 2 rednings for at får tilbagebetaling.

KI2: Giver ikke adgang til noget nyt. Det nye er at, der kan laves
toprebs ture på kilder.
Hvor man øver sig på kilder på topreb.
Der skal afholdes enten 3 MP-kurser, 2 rednings kurser eller en toprebs
kiletur som man selv er ansvarlig for at få annonceret og reklameret så
der er deltager på turen.

KI3: Led på Kilder, Du kan afholde kilde kurser. 1 kildekursus giver
tilbagebetaling.

9.

Dør projekt/åbningstidsprojekt:
Den gamle bestyrelse havde startet arbejdet med døren.
De fik det gamle system opdateret og indkøbt en ny, efter de gik af er
bolden lidt blevet tabt så den skal tages op igen.

10.

Egen indgang. Mulighederne for at ændre åbningstiderne.
Mulighederne skal undersøges.

Evt.
1.

Der mangler et træ greb på moonboardet.

Jeg har fået at vide det er ved at blive limet, men det er lang tid siden nu.
Skal vi ikke bare købe det greb der mangler til moonboardet.
Det besluttes enstemmigt at det greb bare skal købers.
2.

Madrasser

Har nogen erfaring med Banfar, for Andreas sagde at det ikke fungere fordi
de var virkelig dårlig.
Problemet var ved en reparation ikke ved selve madrasserne.
Det dyre er at få dem herop.
Andre muligheder.
Flipmadres.
Climbmats.
Modul

