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Til stede fra bestyrelsen: Laura, Marie, Tim, Amalie, Frederik (sup), Rasmus (sup) 

 
Antal til stede i alt: 23  

 
Valg af dirigent 

Frederik 

 
Valg af referent 

Louise (sekretær) 

 
Der er indkaldt lovligt til GF  

 
Formandens beretning 

Generelt et roligt år. Vi har dog afholdt to store vellykkede arrangementer, både DM og 

Boulder Bäst II.  
• DM: God opbakning, mange frivillige. Det er et stort arrangement at afholde, så det er 

vi stolte af. 
• Boulder Bäst II: Konkurrencen er bygget op omkring vores eget format, og det fungerer 

supergodt. Fedt med både medlemmer og udefrakommende som deltog. 

• Vi har sagt nej til andre store konkurrencer i år, og afholder kun Bäst III 
Yoga: Victoria som var yogainstruktør sidste år, vil også gerne lave yogahold i år, det bliver 

drop-in klasser.  

Godt år, god energi i bestyrelsen, godt engagement fra frivillige til blandt andet grebvask. 
 

En ekstra ting der skal tilføjes er Morgenmedlemskaberne, som blev afprøvet i 2017. 
Forsøgsordningen var en succes og har medført, at vi er fortsat med disse medlemskaber i år. 

Det forstyrrer ikke i peak hour, så det fungerer.  

 
 

Udvalgsformændenes beretninger 
 

Ruteudvalg: er nu organiseret i to grupper – administrativt organ samt rutebyggerkorpset. Det 

fungerer godt, da man lettere kan holde overblikket. Derudover har vi fået indført nye 
graderinger, af de nye farver ses lilla hyppigst på væggen. Brun bliver fjernet, da alt over rødt 

bare er meget tungt. Det er godt med lidt mere nuancering, så vi kan (forsøge) at gøre op 
med fx ”nørreblå”.  

 

NKK trænere: udskiftning i trænerteamet på voksenholdene, både sidste år og i år, der bliver 
løbende rekrutteret, så vi er ikke i trænermangel på trods af udskiftning. Juniortrænerne har 

selv rekrutteret nye trænere, så det kører også godt.  

 
BaNanna park: BaNanna park blev efter 2 år endelig åbnet i september men lukkede igen efter 

2 dage af politiet. Der er tilsyneladende uenigheder mellem de forskellige myndigheder, derfor 
er den lukket, da der argumenteres for at den alligevel er en offentlig forlystelse. Argumentet 

for at den ikke er offentlig tilgængelig er, at den generelt ikke er mulig at klatre op på, 

medmindre man er klatrer. Der arbejdes således fortsat på at få væggen åbnet igen. 
Der er i øvrigt lidt problemer med tagkonstruktionen, det bliver forhåbentlig snart udbedret.  

 
Kickstart: Der afholdes løbende kickstart med fin opbakning. Der kunne godt bruges flere 

hænder, hvis man er interesseret i at være træner eller har en ide til tema.  



• Kommentar om at formatet ved kickstart er lidt besværligt, selvom der stadig er 
opbakning. Det kan være at folk der ikke er nybegyndere længere mister lysten. 

Kommentar om at kickstart oprindeligt var et sted for klatrere at mødes. Det er altså et 

format der står meget frit, og kan defineres af de, som har lyst til at være på projektet.  
• Ekstra kommentar omkring hold der ligger fast om mandagen, om det er noget der kan 

ændres. Der er ikke nogen grund til at det er om mandagen, men sådan har det været i 
mange år.  

 

Festudvalget: der er blevet afholdt julefrokost, det gik godt. Udvalget sørger generelt for, at 
der er blevet indkøbt snacks og vand til arrangementer såsom BaNanna park open og Boulder 

Bäst.  

 
Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

 
Sidste år fik vi nyt regnskabssystem, det kører nu i Klubmodul. Fremadrettet bliver det rigtig 

godt, da det er et lettere og mere overskueligt system end det gamle.  

 
Gennemgang af regnskab  

Projekter: de penge der er brugt på projekter er til T-shirts og Vandflasker. Der er brugt lidt 
færre penge her end der er sat af, da vi først får ordnet faner og andre installationer i år.  

 

Spørgsmål til mobil klatrevæg, da den indgår i regnskabet. Denne er ikke blevet brugt sidste 
år, og der er således ingen udgifter til den i 2017.   

 

Vi har nu betalt lånet i DKLAF af. Det stammer tilbage fra da vi startede klubben op i denne 
hal.  

 
Renteudgifter pga. negativ indlånsrente. 

 

Ca. 800.000 i udgifter (budgetteret med 900.000 hvilket stemmer overens med at vi ikke har 
gennemført alle projekter) og omkring 1000000 i indtægter.  

Tjent ca. 200.000 i 2017. Generelt sund økonomi.  
Kommentar om, hvorvidt vi har et mål om hvor mange penge vi gerne vil have i banken. Det 

har vi ikke, bestyrelsen styrer det løbende.  

 
 

Fremlæggelse af forslag til næste års aktiviteter, med budgetforslag 

 
Budget: i alt 1.1 million i indtægter ca. lidt under en million i udgifter. Vi forventer derfor 

stadig et lille overskud.  
Der er sat penge af til følgende projekter for 2018 

• Ombygning af loungen (moon board, indtager noget af pladsen omkring trappen og 

dermed udvider vi loungen lidt, den kommer til at gå sammen med væggen) bud fra 
goobis lyder på 97.000 

• Ny grebvaskemaskine er indkøbt (52.000) i håb om at ingen skal sidde omkring sorte 
baljer længere til grebvask samt fordi vi gerne vil kunne pille greb ned løbende   

• Installation af el til udluftning og loftsfaner så begge ting virker igen (20.000)  

• Flere T-shirts  
Penge er sat af til BaNanna park open, i forhåbning om, at den åbnes. Vi håber også på flere 

ture i 2018, derfor er der sat flere penge af til turtilskud  
 

Regnskab og budget er godkendt  

 
 

 



 
Behandling af indkomne forslag 

 

Øget fokus på udluftning og luftkvalitet. Kommentar hertil er at udluftning kan ske ved at åbne 
døre og vinduer, og så er der i øvrigt allerede bestilt elektriker til at ordne loftsfanerne og 

blæserne i vinduerne. Forslag om møbler i gården, men vi må ikke sætte ting ud i gården, da 
den ikke er vores. Vi følger i øvrigt med i projektet Blocs & Walls har kørende med flydende 

kalk. 

 
Der er spørgsmål til hvordan man kan bruge nogle af pengene, der kommer ind som indtægter 

for holdene, til trænerne eller lignende. Der er allerede sat 5000 kroner af til hvert udvalg, det 

skal vi muligvis have formidlet bedre ud, så alle udvalg er klar over det.  
 

 
Fastsættelse af det kommende års kontingent, rabatordninger samt pris for 

brugerkort 

 
Bestyrelsen foreslår samme satser som 2017. 990 kroner for almindelige medlemskaber, 890 

kroner for studerende, halvdelen af prisen for almindeligt medlemskab for 
morgenmedlemskab.  

• Spørgsmål til, hvad grunden er til det lave kontingent. Klubben drives af frivillighed, 

også derfor sættes prisen lavt, da vi kan drive klubben på den måde. Foreningskulturen 
bevares.  

 

Der er ingen indsigelser mod de nuværende satser.  
 

 
Valg af bestyrelsen samt 2 suppleanter 

 

• Fire fra den nuværende bestyrelse går af.  
• Præsentation af, hvad rollerne som bestyrelsesmedlem indebærer og deres individuelle 

opgaver.  
• Bestyrelsesmedlemmer: Emil, Rasmus, Joakim, Peter, Mikkel  

• Genopstiller: Tim  

• 5 stiller op som suppleanter, de to pladser er på kampvalg.  
• Suppleanter: Laura og Milan 

 

 
Valg af revisor samt suppleant 

 
Berit genvælges 

 

Marie er revisor suppleant  
 

Eventuelt.  

 
Stevnsgade basketklub har en vision om en ny Nørrebrohal. Ideen er at rive hele hallen ned og 
bygge en ny multi hal op med arena. Målaet er at starte projektet inden for 2-3 år, og at det skal 
ske i to faser. Vi har udarbejdet et skrift om, hvorfor vi gerne vil være en del af dette projekt og 
hvorfor vi passer ind.   
Kommentar om hvorvidt dette projekt er en risiko for os, men da vi er en mindre klub i forhold til 
hvor meget vi har at skulle have sagt, har vi ikke rigtig nogen indflydelse på udfaldet.  
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