
Kort referat 

Bestyrelsesmøde 12. dec. 2019 

  
Mødested: Hos Laura 
  
Til stede: Mathias, Joakim, Andreas, Søren, Liv, Laura, Mikkel 
  
Ordstyrer: Andreas 
  
Referent: Liv 
  
Næste møde: 16.1.2020 kl 18 hos Mikkel 
Budgetmøde: d. 30.1.20 kl 18 hos Joakim 
  
Opgaver fra sidste møde 
Bestyrelsen har ansat en klubvært. 
Laura har opdateret hjemmesiden med billeder og nye åbningstider. 
Andreas har købt en borehammer. 
  
Dagsorden 

- Status på klubvært 
- dato til at lægge budgetmøde (slut januar) 
- kontingent  

○ dato til indmelding  
○ studie → normal og omvendt 
○ forbundets kontingentforhøjelse 

- idrætsprojekt og højvæg  
- sætte rammer for hvordan man opretter et udvalg (fx økonomi, hvordan i forbindelse 

med bestyrelsen) 
- klubmodul forslag ift medlemskaber og adgang til events etc. 
- Dørsystem, arbejdsgruppe  
- Tilbud som fx. akroyoga 
- Opsætning Static Air 
- Climb Lab (nyt vaskesystem) 
- Forslag til ombygning af DJ Svamp 
- Kalk 

 
Lounge 
Andreas kontakter borgmesteren, da vi ikke får svar fra kommunen på vores ansøgning. 
 
Status på klubvært 
Poul er blevet ansat som klubvært. Han har fået nogle kontakter og punkter, hvor han kan 
starte. Mikkel har holdt møde med ham, han er blevet sat ind i grebvaskemaskinen. 



 
Kontingent  
Dato til indmelding: 14.1.2020 kl 12 
 
Studiekontingent → normal kontingent (og omvendt) 
Der er et forslag om at afskaffe studiekontingentet, da klubben i forvejen er så billig. Det er 
noget, der skal besluttes til GF. 
Liv tager sig kun af dem, som henvender sig med henblik på at skifte kontingent, men skriver 
ikke ud til alle. Hun har mandat til at flytte medlemmer over på et andet kontinget, hvis et 
medlem beder om det, og overflytningen er begrundet fra medlemmets side. 
 
Forbundets kontingentforhøjelse 
Forbundet har en prisforhøjelse fra 35 til 50 kr. Der er et forslag om, at der kun er ét 
kontingent, og at den har en fast pris. Forbundets pris kommer oven i det. Det skal stå i 
vedtægterne, at kontingentet ligger på en fast pris + forbundskontingent. 
 
Idrætsprojekt og højvæg  
Mikkel vil gerne snakke med de ansvarlige fra idrætsprojektet for at tilbyde dem en 
abonnement til boulderhallen. 
 
Udvalg 
Der skal sættes rammer for, hvordan man opretter et udvalg (fx økonomi, kontakt med 
bestyrelsen etc.). Udvalg skal godkendes af bestyrelsen, hvis vi synes det er noget NKK har 
brug for, så vil klubben gerne give penge til projektet. 
 
Klubmodul 
Sekretæren kan godt tage dem af listen igen – men det virker meget forvirrende for vores 
medlemmer. Klubmodul er kommet med et forslag, der koster omkring 10.000 kr., hvilket 
klubben ikke er interesseret i. Løsningen fra vores side er, at vi melder ud, når vi opretter 
events, at det kun er til det og det kontingent. Og så skal vi holde øje med deltagerlisten. 
 
Dørsystem 
Der skal findes en arbejdsgruppe, der løser problemet med dørsystemet. Det sker til 
udvalgsdag. 
  
Tilbud af events og hold (fx. akroyoga) 
Simon afholder Akroyoga i vores fasciliteter, låner vores kanaler og medlemmer. Han 
afholder det for 50 kr. pr. person. Der er enighed omkring, at det er problematisk. Det 
handler ikke om, at bestyrelsen vil tage monopol på hvad der bliver udbudt, men hvis 
loungen bliver brugt – og lukket hertil – så går det mod klubbens holdninger. Der er enighed 
omkring, at hvis loungen skal bruges på en anderledes måde, så skal det igennem 
bestyrelsen, så det kan meldes ud til medlemmerne forinden. Økonomisk kan bestyrelsen 
ikke styre det, hvis det bliver betalt direkte, derfor skal events i fremtiden køre over 
klubmodul. 
 
Opsætning Static Air  



De to Static Air bliver sat op fredag d. 10.1. om formiddagen. 
 
ClimbLab (nyt vaskesystem) 
Der er argumenter for og imod. Der er stemning for, at klubværten lige skal prøves af. 
Argumenter for er blandt andet, at der bliver skabt bedre arbejdsforhold for dem, der vasker 
greb. Både til ekstraordinær grebvask og til klubværten. Det er derudover mere skånsomt for 
grebene. 
Der er god stemning omkring projektet, men prisen er høj. Det er derfor et projekt, som skal 
fremlægges til Generalforsamling. 
 
Forslag til ombygning af DJ Svamp 
Det er besluttet, at der skal udarbejdes et egentligt projektforslag, inkl. greb etc., som 
fremlægges på generalforsamlingen. 
 
Kalk 
Der bliver kigget på kalk med fingrene (Søren har prøver med). 
Da det er samme pris som det kalk, som klubben har købt før i tiden, er det besluttet, at det 
skal være det nye kalk. Søren bestiller RAW Chunks. 


