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1 Dirigent  
Mikkel  

 

2 Referat 
Liv  

 

3 Formandens beretning  
Formanden Tim beretter om hvad der er sket i løbet af det sidste år. 

NKK har fået en ny sekretær: Liv  

Boulderbæst har været en kæmpe, kæmpe succes. Klubben giver en stor hånd og siger kæmpe tak til Søren 

Vedder for hans indsats, ikke mindst for det grafiske arbejde, han har stået for i klubben.  

Michelle KT har kørt et udfordrende holdt. Det var ligeledes en kæmpe succes, med nogen øvede klatre, som 

ikke havde brug for en lukket hal. M var en super dygtig træner, det var billigt for deltagerne (det gik ud i et 

med hendes godtgørelse). Deltagerne var tilfreds med indhold, pris og information.  



Formandens forslag er, at det til fremtiden vil være en god ide, at bruge flere penge på sådanne hold. Måske 

hiv fat i M igen, eller nogen lignende træner.  

Julefrokost har været kæmpe succes.  

Der har været en klubtur til Spanien: Deep water solo på Mallorca sammen med B&W. Det ville være dejligt 

med flere eksotiske ture ved siden af kjuge.  

Vi har fået en grebvaskemaskine, som ikke kun er super godt og skånende for vores greb, men også har 

kickstartet den nye rutebygningsstruktur, som vi har i NKK nu.  

Hjemmesiden er blevet strømlinet af webmaster Joakim og er bedre end før!  

Højvæggen og sikringskurser er super populære og bliver solgt ud hurtigt, så det er rigtig godt. Højvæggen har 

fået nyt udstyr og der er nogen som har givet udtryk for, at de gerne vil forbedre højvæggen for en lille sjat 

penge.  

Det bliver nævnt, at der er kommet flere Boulder og Bobler og det er medlemmerne glade for! Især siden vi 

har fået vaskemaskinen, at man har noget andet social hvor man samler sig, i sted for sorte spande over hvilke 

man skubber greb.  

Det bliver sagt, at det er rigtig fedt med så mange engagerede rutebyggere.  

 

4 Udvalgsformændenes beretninger 
 

4.1 NKK Ruteudvalg 
Fremlægger den nye rytebygningsstruktur som blev lanceret forrige søndag. Der bliver nævnt, at det vil åbne 

op for mere interesse for at bygge ruter. I sammenhæng med det blev grebrummet i herreomklædningen 

lukket med en hemmelig kode, som kun en lille gruppe af rutebyggere kender til. Der vil stadig stå værktøj i 

det åbne grebrum for at alle kan bygge lidt uden for de store rutebygger-dage hver anden søndag.  

Der bliver ind til, hvordan man kan få lov til at få koden, fordi der i det åbne grebrum ikke ligger det bedste 

værktøj. Der kommer et forslag om at man skal have været til rutebyggedagen for at få adgang til det åbne 

grebrum, så der kan komme bedre styr på tingene derinde også. Det bliver sagt fra ruteudvalgets side, at det 

helt klart er tanken, at der kommer bedre styr på det åbne grebrum.  

I sted for grebvask dage vil der snart komme klubdage (rengøring eller andre fede ting for klubben). 

Update om moonboard: der er blevet sendt en ny ansøgning afsted til kommunen så det kan installeres. Nu 

håber vi, den går igennem! 

 

4.2 Træner udvalg (juniorhold, begynder- og letøvet hold) 
Juniorholdet har fået én træner mere på ad gangen og kan derfor køre et mere ambitiøst forløb. Der bliver nu 

afholdt rebforløb og kickstart til de helt nye. Der er fokus på konkurrancer som young guns og flere udflugter 

(i dette år til Kullen med toprebsklatring).  



NKK er blevet kontaktet af klatreforbundet, da de blev kontaktet af Nørre Fælled Skole, som ligger ude ved 

Lersø Park Alle. De får nemlig en ny idrætshal i hvilken sammenhæng de har skudt et klatrevæg-projekt i gang. 

Så måske kommer juniorene til at træne der ude i fremtiden. Måske endda begynder- og letøvetholdet.  

Der bliver spurgt, om juniorene bliver til klatrer. Det er der enighed omkring, og historier om at de bliver til 

ambitiøse klatrer!  

Begynder og letøvetholdet kører godt. Det der er i gang lige nu, er også næsten udsolgt. Der har været interne 

problemer om godtgørelse men de er løst.  

Der er kommet en ny struktur/regler for, om det bliver oprettet: En uge inden opstart skal der være mindst 16 

tilmeldte i alt (begynder- og letøvet holdet). Ellers kan det ikke betale sig, at lukke hallen af for alle andre 

medlemmer.  

 

4.3 Kickstart udvalg 
Udvalget har omlagt fokus pga. medlemstop. Da der var ikke så mange nye medlemmer mere, kom der heller 

ikke så mange. Derfor er der nu flere forskellige events, som Boulder og Bobler og Kickstart til Kjuge, 

Fastelavnsfest og meget mere. Udvalget, trænerne samt deltagerne er meget tilfredse.  

Der blev spurgt fra medlemmernes side, om der kunne være ”Klatring og klassisk musik”. Udvalget tager altid 

gerne imod ideer! Kickstart er blevet til et socialt forum som gør noget rigtig godt for medlemmerne. Så 

kæmpe succes!  

Der bliver spurgt om hvordan man kan hive fat i gruppen hvis man har ideer: Man kan finde Morten Holt 

Petersen i kickstart gruppen på face. Ellers kan man hive fat i udvalgets medlemmer nede i NKK. 

 

4.4 BaNanna Park udvalg 
BaNanna update: Frederik opremser klatrevæggens historie. Nu har kommunen stillet nogen krav, som 

væggen skal følge. Disse tiltag indebærer presenninger som er låst fast. Nu skal udvalget finde ud af hvordan 

den kan bruges af alle der har lyst til det på trods af det her. Det vil indebære et forslag om et medlemskab 

som vi hører mere om senere.  

Der bliver spurgt, om man ikke kan bruge forbundet til at få BP ud af det her åndsvage ”forlystelses segment” 

som kommunen har sat den ind i. Det kan forbundet ikke fordi det er kommunen der ejer den, og den er 

offentligt tilgængelig for alle. Det er så 4 år siden, så Frederik vil gerne tage forslaget til sig og prøve det igen.  

Det bliver nævnt at der har været herreværk på væggen EFTER at presenningen er kommet op. Der er nogen 

som har prøvet at bryde låsene op.  

 

5 Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
Kassereren Emil fremlægger. 

Der bliver spurgt ind til meldlemsktilskud, hvorfor den ikke stemmer overens med forventningerne. Det er 

fordi den altid svinger med alderen af vores medlemmer. Så den er svær at forudsige, hvis ikke man præcis 

kigger på alle medlemmers alder.  



Likvid på 1,5 virker meget, bliver der påpeget. Bestyrelsen er enig om at det er meget, og vil gerne bruge 

pengene til at gøre noget fedt for klubben. Frederik siger, at der er en grund til at der altid har været en stor 

likvidbeholdning på kontoen: NKK kun er lejet ind i Nørrebrohallen og kan siges op med 6 måneders varsel 

(siger Frederik).  

Der bliver spurgt om moonboard allere er betalt. Selve moonboardet er ikke så dyrt, det er hele projektet: 

tilladelse af kommunen, installering etc. Der er også en stor post på 100.000 til loungen, som er betalt til et 

firma der ikke kunne udføre arbejdet endnu, fordi der kom et afslag fra kommunen.  

Der er ikke flere indvendinger – regnskab 2018 er godkendt.  

 

6 Fremlæggelse af forslag til næste års aktiviteter, med budgetforslag 
Bestyrelsens budgetforslag for 2019 bliver fremlagt af Emil.  

Der bliver spurgt om der er afsat driftspenge til BaNanna, og ja det er der. 

Der bliver spurgt ind til højvæggen, om den har et budget. Den har en på 5000, men de er næsten brugt på 

nyt udstyr (reb, quickdraws etc.). Der er ikke noget renoveringsprojekt i gang, så det er der heller ikke 

budgetteret med.  

Der bliver spurgt, om det her budget indeholder noget om de medlemskaber til BaNanna. Nej, det er ikke 

inkluderet, fordi vi simpelthen ikke har en ide om, hvor mange der vil købe medlemskabet. Vi må afvente og 

se hvad der sker, når BaNanna åbner.  

Budgetforslag for 2019 er godkendt.  

 

7 Fastsættelse af det kommende årskontingent, eventuelle rabatordninger samt pris for 

dagskort 
Fastsættelse af prisen til kontingent og dagskort – de gamle priser er vedtaget og bliver videreført. 

Der bliver spurgt ind til morgenmedlemskaber om de er udsolgt – ja alle 100 er udsolgt og ventelisten fyldt op. 

Bestyrelsen arbejder på en løsning, hvor der kunne være plads til flere morgenmedlemskaber. Der bliver spurgt 

ind til, om vi har en ide om hvor mange dagskort bliver købt hvornår, fordi der tit er fyldt i hallen. Der er 

desværre ingen statistikker på det. 

 

8 Behandling af indkomne forslag 

 

8.1 Vedtægtsændring af § 10 stk. 8 § 10 Bestyrelsen vælges for en periode på 1 år. Foreslås ændret 

til: Bestyrelsen vælges for en periode på 2 år. 
Skal et bestyrelsesmedlem vælges for en længere periode end 1 år, forslaget lyder 2 år, for at opnå en mere 

professionel bestyrelse. Kasserer rollen ville for eksempel gavne af, at man bliver dygtigere i opgaven. Det skal 

ikke være et krav, men en forventning om at blive længere end et år.  

Formanden Tim siger at folk altid sidder længere end et år, da de har en ambition om at løfte noget når man 

tiltræder bestyrelsen. Der er ikke nødvendigvis stor udskiftning. Tom Weber, tidligere formand, er enig i Tims 



udsagn. Man kunne tilføje, at halvdelen af bestyrelsen skulle blive 2 år, så der er et overlap. Af flere grunde 

tror formanden Tim ikke, at der er en nødvendighed om at det her bliver vedtaget. Det var lidt ærgerligt med 

Emil, den nuværende kasserer, at han har fået en skade der gør, at han ikke klatrer så meget mere – og derfor 

vil fratræde posten allerede efter et år. Der bliver nævnt at det kan være lidt skræmmende at skulle stille op 

for 2 år i sted for 1, det er der enighed om. Det bliver også nævnt at man måske stiller op til bestyrelsen med 

ambitioner som ikke kan nås på ét år, så vil man naturligt blive længere. Forslaget kommer fra at ville sikre den 

her videns base, men der er normalt aldrig så stor en udskiftning, at alle smutter. Der bliver rundet af med, at 

der er en forventning om at man stiller op til mindst to år.  

 

8.2 Forslag til etablering af medlemskab af BaNanna Park Klatreklub (BPKK) 
Vedtægt bliver fremlagt af Tim. 

Vi vil gerne bede generalforsamlingen om at tage stilling til medlemskabets pris. Vi stiller forslag om, at prisen 

er den som bestyrelsen tidligere har regnet sig frem til (prisen skal afspejle det beløb et allerede eksisterende 

medlem betaler til BaNanna beregnet som procent af årligt medlemskab, der går til BaNanna årligt. Vi vil 

samtidigt gerne bede bestyrelsen om hurtigst muligt at sørge for at medlemskabet oprettes i KlubModul, og 

om at der etableres et system for at koden bliver gjort tilgængelig for medlemmerne, og udskiftet med 

jævnlige mellemrum. Vi foreslår at koden udskiftes 4 gange om året, og at der derudover er mulighed for at 

skifte den efter behov. 

Der er et forslag om 125 DKK for et årsmedlemskab til BPKK. Det er på baggrund af, at NKK’s medlemmer 

allerede betaler omkring 100-120 kr årligt til BaNanna (til vedligeholdelse etc.). 

Forslaget til vedtægterne for BPKK bliver fremlagt af Frederik.  

Der er forvirring omkring om NKK medlemmer skal købe yderlige medlemskab, nej det skal de ikke, da de netop 

allerede betaler det foroven nævnte bidrag til BaNanna.  

Morgenmedlemskaberne har vi haft svært at tage stilling til, om de skal have samme adgang på samme måde.  

Der bliver spurgt ind til, om det er en egen klatreklub, eller om det er tillægsvedtægter til NKKs vedtægter. Det 

er sidstnævnte. 

Der bliver nævnt at de her vedtægter skal gøres meget tydelige, så folk læser dem, det skal underskrives så vi 

sikrer os at det bliver overholdt. Det vigtigste er at der bliver skrevet under på, at væggen bliver lukket 

ordentligt af. 

Der bliver spurgt ind til om man skal have et medlemskort, muligvis hængende i selen som på andre højvægge, 

så man hurtig kan være sikker på, at de er medlemmer og har underskrevet vedtægterne. Det er vigtigt, at 

medlemskaberne er tilgængeligt, så man kan bruge sit medlemskab ASAP, men det med medlemskort kunne 

sikkert indsluses. Det er en god ide.  

Der bliver spurgt om klubmodul kan håndtere det her med forskellige medlemskaber og events. 

Medlemmerne, både NKK og BaNanna skal have adgang til en side på klubmodul, hvor den aktuelle kode til 

BPKK står.  

Kommentar IGEN: NKKs medlemmer er kva deres kontingent medlemmer af BPKK. Det er et en tillægsvedtægt. 

Der bliver spurgt ind til om man ikke kan vise sin kvittering frem for medlemskabet, men det har ikke fungeret 

indtil videre. Så der nogen som ikke har sin mobil på sig etc.  



125 kr for et medlemskaber er vedtaget.  

BPKK vedtægterne (tillægsvedtægter til NKKs vedtægter) er også vedtaget.  

 

9 Valg af ny bestyrelse: 4-6 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter 
Alle bestyrelsesmedlemmer står af. TAK til bestyrelsen fra 2018.  

Der er 7 der stiller op til den nye bestyrelse, så der er kampvalg: Milan, Joakim, Søren, Rasmus, Laura, Andreas, 

Peter.  

Peter trækker sig og vil stille op som suppleant.  

 

10 Valg af revisor samt suppleant 
Berit har givet udtryk for, at hun gerne vil være revisor igen. 

3 stiller op som suppleanter: Mikkel, Mathias, Peter. Peter laver en Peter og trækker sig igen!  

Bestyrelsen for 2019 er valgt: Milan, Joakim, Søren, Rasmus, Laura, Andreas. Med Mikkel og Mathias som 

suppleanter.  

 

Fordeling af bestyrelsesposterne  
Formand: Joakim Berg Villumsen 

Kasserer: Rasmus Guldberg Madsen 

Kursusansvarlig: Søren Bøtker-Rasmussen  

Faciliteter: Andreas Sandaa Hagen 

Sikkerhedsansvarlig: Milan Malinovski 

Webmaster: Laura Rasmussen 

Suppleanter: Mikkel Exner, Mathias Thuborg 

 

11 Eventuelt 

11.1 Udluftning 
Det bliver påpeget, at udluftningen ikke fungerer godt om sommeren. Ventilatorerene fungerer nogen gange 

nogen gange ikke. Udluftning er det vi har i vinduerne hvis det skal installeres nyt, så skal vi have nye vinduer 

og det er dyrt. Den gamle bestyrelse havde tænkt på at købe flere ventilatorer som kan stå rundt omkring. Det 

kunne man spørge den nye bestyrelse om, om de vil købe sådan noget. 

11.2 Tim får en gave 
Som tak for det gode formandskab de sidste år.  



11.3 Dagskort  
Den gamle bestyrelse har snakket om at der vil komme en lille arbejdsgruppe, som vil gøre dagsbilletterne 

digitale. Både så vi kan ekskludere de populære tider, og for at får 100% af dagsbilletterne og der ikke går 48% 

til Nørrebrohallen.  

Tom Weber påpeger at man skal tage en snak om det med Nørrebrohallen – kigge på lejekontrakten om den 

SKAL have de procenter?  

11.4 Moonboard  
Processen er i gang, se update under punkt 4.1 NKK Ruteudvalg. 

11.5 Undersøgelser  
Det kunne være spændende med en analyse af skader i forhold til hvordan ruterne bliver bygget.  


