Kort referat
Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2020
Tilstede: Laura, Rasmus, Mikkel, Andreas, Mathias, Joakim, Liv, Milan (går tidligt)
Ordstyrer: Mikkel
Referent: Liv
Næste møde: 24.2.2020
Budgetmøde: 27.2.2020
Generalforsamling: 12. marts kl 19
Opgaver fra sidst
NKK har fået byggetilladelse til loungen. Bestyrelsen fejrer denne sejr med champagne.
Static Air er blevet installeret og kører.
Dagsorden
- Arrangere nyt budgetmøde
- Akustik plader - tilbud indhentet af Milan
- Klubmodul og tilmeldingsproblemer
- Holdtræning (betaling af hold, eks. øvethold og juniorhold)
- Opdatering ang. lounge, bekræftelse ang. budget til madrasser etc.
- Ombygning af svampen
- Status på klubvært
- Climb lab (ny vaskemaskine)
- Kickstart (plan)
- Introdag til nye medlemmer
- Static air
- Status på bankskifte
- Budget status for 2019
- Klubdagsudvalget status
- Eventuelt
- Frivilligpris
- Udvalgsdag
- Nyhedsmail
- Større faciliteter til NKK
- Øvet hold
- BaNanna kode

Akustik plader - tilbud indhentet af Milan
Aktusktikpladerne inkl. montering er dyrere end forventet, det er et beløb, som ikke er blevet
godkendt til den ekstraordinære generalforsamling: 130-140.000 kr. til Alfa Akustik.

Alternativet er akustikplader fra et andet firma, kombineret med vi som klub selv samler
trærammer, på hvilke man kan hænge lagener, for at gemme de mørke akustikplader. Det
hele skal installeres af medlemmer, muligvis til en klubdag. Det er et stort projekt, og der er
ingen fra bestyrelsen, som vil være projektleder. Det er besluttet af bestyrelsen, at hvis
klubværten har tid, så bliver Paul projektleder på akustikpladerne.
Klubmodul og tilmeldingsproblemer
Medlemmer som ikke kunne forny medlemskab, men har henvendt sig inden fristen, får et
medlemskab.
Medlemmer som pga. systemfejl har betalt, men ikke har fået et medlemskab i klubmodul
(dog en kvittering for betaling), får medlemskaber.
2019-medlemmer som har henvendt sig efter d. 14. kl 12 får ikke medlemskaber.
Bestyrelsens forslag til tilmeldingsproblemet / skift af medlemskab fra kontingent 1 og 2, er
at sløjfe studiemedlemskabet, i stedet for at bytte rundt.
Holdtræning
Der er et forslag om at sætte hold ned på 10 (begynder-letøvet). Modellen kunne være en
udvidet holdsæson, hvor juniorholdet træner i hele perioden, og voksenforløb ligger i
forlængelse af hinanden: Først begynder- letøvet 10 uger og så øvet holdet i 7 uger. I så fald
skal priserne reguleres. Juniorholdet kan på den måde træner alle 17 træningsgange fra
16.30-18.
Det er et forslag til den nye bestyrelse, at strukturere hold.
Opdatering ang. lounge, bekræftelse ang. budget til madrasser etc.
Omkring påske kan leverandøren starte på arbejdet. De midlertidige Moonboard planer er
blevet sløjfet, den kommer i loungen som planlagt.
Hallen bliver formodentligt lukket i 4 dage for at leverandøren kan bygge.
Budget for madrasser er 11.500 EUR.
Ombygning af svampen
Det bliver udarbejdet som et forslag til GF, og ligger på ca 100.000.
Status på klubvært
Paul har vasket greb til én rutebygger workshop indtil videre, hvilket gik godt. Grebene har
været bedre sorteret end de har været i lang tid. Han blev også bedt om at finde en løsning
til tørrehylder til greb, hvor han har fundet en rigtig god løsning.
Indtil videre er bestyrelsen glade ved ham, ikke mindst fordi bestyrelsesmedlemmer bliver
aflastet, og foreslår til GF at blive ved med at have ham som ansat i klubben.
Climb lab (ny vaskemaskine)
Climb lab projektet er i gang, og skal stadig foreslås til GF.
Kickstart
I stedet for at køre ét tema pr. gang (som f. eks. heel hook), er kickstart mere bredt i denne
sæson. Grunden hertil er, at det ikke nødvendigvis er de samme nye medlemmer, som
møder op til kickstart. Der er derudover stor fokus på det sociale.

Introdag til nye medlemmer
Datoer til introdage:
Nu på søndag d. 19.1. kl 13 (Joakim og Rasmus), d. 26.1. kl 13 (Mikkel og Mathias), og d.
2.2. kl 13 (Joakim, Liv, Andreas).
Static air
De to Static Air er blevet hængt op i loftet, tilsluttet til strøm, og kører.
Status på bankskifte
Der skal oprettes et mindre konto, som sekretæren har adgang til, og som klubværten har et
dankort til. Det er et krav fra bankens side, at de ansatte ikke har adgang til det hele.
Kassereren skal så holde styr på, at der altid er nok penge på det konto, for at sekretæren
og klubværten har nok penge til rådighed, som f.eks. at betale diverse faktura.
Klubdagsudvalget status
Næste klubdag bliver d. 22.2.2020.
Eventuelt
- Frivilligpris: Der er kun god stemning omkring det.
- Udvalgsdag: Udvalgsdagen bliver kombineret med introdagen d. 2.2., hvor der
allerede er nogen fra bestyrelsen i hallen.
- Kommunikation: Der er en kæmpe kommunikationsudfordring i klubben. Der skal en
struktur til.
- Større faciliteter til NKK: Der er et forslag om at kontakte en ejendomsmægler ift.
Rovsingsgade, samt at skrive til kommunen og Nørrebro lokaludvalg.
- Øvet hold: Michelle KT er interesseret i at afholde et hold igen.
- Mikkel og Joakim skifter koden til BaNanna Parken i weekenden

