
Kort referat fra bestyrelsesmødet d. 10.6.2021

Næste møde: Bestyreslsesmøde hos Linde kl 18
Bestyrelsesweekend: 25., 26., 27. september

Dagsorden
- BoulderBy KBH
- Overlevering af ansvarsposter
- Slack
- Rutebyg
- BaNannas åbningstider
- Juniorholdets sæsonafslutning
- Nyt underlag til BaNanna
- Banner/beach flag
- MobilePay
- Refundering af penge for kursus
- Sikringskurser
- Trænergodtgørelse for forberedelse
- Døren til boulderhallen
- Status på madrasser og grebvasker
- NKK 2.0
- Morgenmedlemmer
- Eventuelt

Referat

BoulderBy KBH
Johan præsenterer projektet BoulderBy under maden og vil udarbejde et forslag om,
hvordan NKK kan involveres i det.

Overlevering af ansvarsposter
Formandens overlevering mangler stadig, alle andre har fået deres ansvarsposter
overleveret.

Slack
Der er et forslag om udvidelse og sammenføring af samtlige Workspaces på Slack.
Bestyrelsen er enig, Slack bliver samlet i én Workspace til både bestyrelsen og frivillige.
Bestyrelsen og de frivillige vil få hver deres kanaler.

Rutebyg
Rutebyggerudvalget har besluttet, at der ikke fortsat kan afholdes rutebyggerworkshops i
samme grad og kvalitet som klubben hidtil har haft (for eks. med samme spredning i
graderinger og byg hver anden uge).
Udvalget vil gerne have en meningsmåling blandt medlemmerne, for at imødekomme deres
ønsker og behov. For eks., om rutebyg skal være frivilligt, eller om kvaliteten skal
opretholdes? Hvis kvaliteten skal opretholdes, så kræver det lønnet arbejde. Lønnet rutebyg



ville selvfølgelig ikke udelukke frivillig byg, udvalget har lavet nogle forskellige modeller.
Lønnet rutebyg ville også inkludere teknisk varierende børneruter samt sikre begyndernes
interesser.
Det bliver påpeget, at hele den her diskussion skal tages op til GF, på den måde kan det
også kombineres med en tilfredshedsundersøgelse. Der er tale om en mulig ekstraordinær
GF.

BaNannas åbningstider
Der har været klager fra naboskabet ang. for sen klatring om sommeren. Rune siger, at
åbningstiderne står på skiltet ved BaNanna. Bestyrelsen vil derudover også skrive
åbningstiderne ud på hjemmesiden og andre medier.

Juniorholdets sæsonafslutning
Juniorholdet ville gerne invitere Holbæk Klatreklub til en sæsonafslutning på BaNanna, det
er dog blevet sløjfet. Juniorholdet afholder muligvis sæsonafslutning på BaNanna alene.

Nyt underlag til BaNanna
BaNanna Parken skal have et nyt underlag, så der ikke længere er grus. Der har tidligere
været snak om et gummiunderlag. Nu er der snak om asfaltering i samarbejde med
Københavns Kommune.
Prisen for asfaltering ville for NKK løbe op i 10-20k i stedet for 120k for kork og 80k for et
gummiunderlag. Tilbuddet på et gummiunderlag på 80k er ex. at få fjerne jorden.
Der skal være en bump eller lignende igen, så biler ikke kan køre ind på pladsen. Der er god
stemning for at skabe rum, muligvis ved at hive en landskabsarkitekt ind.
Det bliver diskuteret, om det skal være gummi eller asfalt. Begge dele bliver varme i solen.
Ved gummiunderlag skal der også asfalteres nedenunder, et gummiunderlag udelukkes
derfor ikke. Asfalt koster kun en fjerdedel, holder længere skal ikke vedligeholdes på samme
måde.
Bestyrelsen går videre med forslaget om asfaltering.

Banner/beach flag
Der er et foralsg om at købe et stort banner med klubnavn og logo, for eks. til BaNanna og
den mobile klatrevæg.
Der bliver sat 5000 kr af. Der kan købes 6-8 beach flags og et stort banner af Magnus.

MobilePay
Der er et forslag om at få et firmanummer til NKK, for eks. til arrangementer, evt. også til det
nye dørsystem. Det bliver undersøgt til næste møde.

Refundering af penge for kursus
Der er én som gerne vil meldes af begynderholdet pga. en ikke-klatrerelateret skade inden
kurset gik i gang. Sekretæren tjekker, om vedkommende har overholdt de 14 dages returret.

Sikringskurser
Der er et forslag om at der ved 9 kursister kan være to instruktører, begge med godtgørelse.
Bestyrelsen venter på feedback fra de to store kurser, som bliver afholdt snart. Der må ikke
afholdes med flere end 9 kursister, der er der ikke plads nok til.



Trænergodtgørelse for forberedelse
Forslaget går ud på en generel godtgørelse for kurser, der bliver nævnt instruktørkurserne
som eksempel. Det drejer sig om en generel ordning ift. forberedelsestiden.
Der bliver sagt, at der skal betales godtgørelse for forberedelse ved ekspertise, dvs.
kvalificerede folk og trænere.
Der bliver sagt at der skal sendes en ansøgning for et ekspertisekursus – en kort tekst. Det
er der enighed omkring.
Der er et forslag om at afholde en fest for de frivillige! Der god stemning for i bestyrelsen!
Det skal være en fest for alle de frivillige (også klubdagsudvalget osv.).

Det er besluttet at Victoria gerne må få betalt forberelse, der skal dog være et min. antal
tilmeldte på kurset, så det går i nul.

Døren til boulderhallen
Receptionen sætter en skrue i døren dagligt. Andreas har snakket med Besar, de oplever for
ofte, at der er nogen fra NKK, som ikke kan komme ind.

Status på madrasser og grebvasker
Grebvaskeren bliver afhentet af KSI på onsdag i næste uge. Madrasserne er ikke afsat
endnu.

NKK 2.0
FRB K har henvendt sig til DKLAF om at de gerne vil have en klatreklub. Både FRB K og
DKLAF vil gerne have en klub ind over projektet.
Bestyrelsen vil gerne gå ind i en proces.

Morgenmedlemmer, klatreture
Turudvalget har kontaktet bestyrelsen ang. morgenmedlemmerne, om de får tilskud til ture.
Det er besluttet, at morgenmedlemmerne skal have fuld godtgørelse.

Morgenmedlemmer, der klatrer om aftenen
Der er et forslag om, at der skal sendes en mail ud omkring overholdelse af regler. Det er
der god stemning omkring. Bestyrelsen formoder, at mailen allerede gør sin del, men for en
sikkerheds skyld bliver der besluttet følgende:
Ved første overtrædelse af reglerne får medlemmet en måneds eksklusion, ved anden gang
bliver vedkommende ekskluderet helt fra klubben.

Evt:
- Venteliste: Der er blevet åbnet op for ventelisten, men der blev ikke sendt en mail ud

omkring det, som aftalt. Det er der opstået stor frustration omkring internt.
Bestyrelsen skal være bedre til at kommunikere fremover, så sådanne fejl ikke sker
igen.


