BM 10.9.2019
Hos Andreas kl 18
Til stede Andreas, Mathias, Laura, Joakim, Søren, Milan, Rasmus, Mikkel, Liv
Referent Liv
Ordstyrer Mikkel
Næste BM Mandag d. 7 oktober hos Joakim kl 18.30, og ekstraordinær GF d.
torsdag 10. september i NKK’s lounge kl 18

Opgaver fra sidst
Der er blevet afholdt rutebygger workshop #10 af Mikkel med stor succes. Joakim
stod for den teoretiske del med oprettelse og beskrivelse af begivenheden.
Der er blevet oprettet en mail til BaNanna Parken og til den facilitetsansvarlige.
Søren og Mikkel afholdt møde med begynder- og letøvet trænerne omkring den nye
sæson, blandt andet for at meddele at de gerne må ”ønske” ruter til
rutebyggerworkshops.
Roskilde Festival Højskole er blevet kontaktet af både Laura og Milan, ift. den mobile
klatrevæg. Højskolen er stemt positiv omkring at opmagasinere højvæggen, hvis de
selv må bruge den. De afventer billeder / mål af væggen, når den er pakket
sammen.
Laura kontaktede forbundet ift. billedrettigheder. Der må på NKK’s hjemmeside
gerne lægges billeder op fra offentlige events, ikke fra privat træning.

Dagsorden
● Klubvært
● Medlemskaber
○ BaNanna-medlemmer og årsskifte (medlemsoptælling og DKLAF)
○ Morgenmedlemskaber
·
·

Sommeradgang
Flere morgenmedlemskaber

● Faciliteter
○ Lydisolering
○ Ophæng af Stativ Air
○ Forslag fra Bjarke Rydahl om at montere moonboard
○ Forslag fra Bjarke Rydahl om at indkøbe et rack til vægtstænger (stativ)
● Evt. :
○ Mere merch, klistremerker? Andet? Emaljekopp til den der arrangerer
en klubtur?
○ Samarbejde med Bison om flere hyggearrangementer
○ Udarbejdelse af håndbøger (bestyrelseshåndbog & medlemshåndbog)
○ Julefrokost og festudvalg
● Dørsystem
Klubvært
Forslaget lyder, at vi indkalder til en ekstraordinær generalforsamling og tager en
beslutning omkring en mulig ansættelse af en klubvært dér. På den måde hører vi
medlemmerne, og kan få så mange input, som muligt.
NKK’s bestyrelse indkalder til ekstraordinær generalforsamling d. 10 okt. 2019 kl 18 i
loungen.
Senest en måned efter ekstraordinær GF ansætter NKK’s bestyrelse en klubvært /
eller har fundet en bæredygtig løsning.

Klubdag
Der skal udvikles et koncept til klubdag, og findes et klubdag udvalg.
Laura vil gerne være en del af klubdag udvalget. Hun starter en samtale om, hvad en
klubdag skal være, og spørger ud bland medlemmerne, hvem der har lyst til at være
med i et udvalg. Det skal diskuteres, hvem der melder ting ud til medlemmerne ift. de
kommende klubdage, hvor lang tid inden selve klubdagen, og mange flere ting. Milan
og Mathias vil gerne være med til et møde, hvis Laura stabler noget på benene.
Laura rykker på det hurtigt, så vi kan få en klubdag i kalenderen. Der skal findes én
der skal være hovedansvarlig for den næste klubdag.

Medlemskaber
BaNanna medlemskaber

Der er enighed om, at BaNanna medlemmerne ikke skal med i forbundet, hvis det er
muligt. Ren praktisk skal vi snakke med forbundet om, hvordan det kan lade sig gøre
i systemet.

Morgenmedlemskaber
Morgenmedlemmerne har været kede af, at der i løbet af sommerferien har været så
mange lukkedage for dem (da Nørrebrohallen først åbnede kl 15). Der er enighed
omkring, at vi ikke har mulighed for at ændre på det.
Bestyrelsen er enig omkring, at der skal udbydes 50 morgenmedlemskaber mere, så
vi kommer op på 150, det tages op til ekstrordinær GF.
Faciliteter
Lydisolering
Alfa Akustik kom med et prisforslag på lydisolerende plaser samt montage på
100.000 kr. Der er tvivl omkring projektets nødvendighed, der tages derfor ingen
beslutning, diskussionen bliver udskudt.

Static Air
Det er besluttet, at Andreas får styringen til ophæng af Static Air samt elarbejde. Han
bestiller en elektriker og står for projektet ophæng. Der er enighed omkring at
elektrikeropgaver skal samles og laves i én omgang.

Moonboard
Bestyrelsen har vedtaget, at moonbardet bliver sat op med 40 grader ved siden af
herreomklædningen. Der er budgetteret med omkr. 3.000 til indkøb af materialer til
projektet. Mikkel, Bjarke, Rune og Andreas står for projektet og sætter Moonbardet
op, samt inviterer flere medlemmer til at hjælpe.
Stativ til vægtstænger
Forslag fra Bjarke Rydahl om at indkøbe et rack til vægtstænger (stativ) til loungen.
Forslaget bliver udskudt til efter udvidelsen af loungen.

Eventuelt

-

Merchendise: Der er god stemning omkring, at NKK har mere merchendise,
mulighederne udersøges.
Bestyrelseshåndbog: Der skal udarbejdes en bestyrelseshåndbog til hver post
i bestyrelsen.
Julefrokost og festudvalg: Der skal oprettes et festudvalg igen.
Boulderbæst: Boulderbæst ligger lørdag d. 23 nov. 2019 og ikke som før
fastlagt d. 24. nov. Joakim undersøger gratis adgang i andre klubber til den
periode, hvor NKK har lukket pga. rutebyg (18.-23. nov 2019).

