
Kort referat af bestyrelsesmødet d. 27. april 2020 (virtuel) 
  
Tilstede: Laura, Andreas, Rasmus, Milan, Mathias, Joakim, Liv, Mikkel, Søren 
  
Ordstyrer: Joakim 
  
Referent: Liv 
  
Næste møde: bliver indkaldt efter behov 
Generalforsamling: fortsat udskudt pg corona 
  
Opgaver fra sidst  
Lounge upgrade: Indtil videre er det gået efter planen. Klubværten har hjulpet indtil hans 
kontrakt udløb. Skummadrasser fra Bänfer er ankommet i dag. Stilladset til loungen står, nu 
skal der lægges gulvplanker, bygges moonboard og campusboard. Der ligger mange 
arbejdstimer i det, så det kunne være rart at have hjælp til de kommende opgaver fra nogle 
medlemmer. 
 
Dagsorden 

- Refundering af hold 
- Regnskabsaflæggelse inden d. 2. juni 
- Bank og bogføring af indtægter i den nye bank 
- Static air vurdering  
- Boulder Bäst tilskud  
- Boulder cup 
- Nyhedsmail 
- Virtuel GF 
- Budget 
- Eventuelt 

- BaNanna udvalg 
- Kommunikation med udvalg  

 
 
Referat 
 
Refundering af hold 
Begynder- og letøvetholdet får de resterende træningsfange refunderet: 700 kr for 12 gange 
= 466,66 kr refunderet for 8 gange.  
Juniorholdet får de resterende træningsgange refunderet på følgende måde: De betaler 940 
kr. for 12 træningsgange + et halvt års kontingent = 626,66 kr for 8 gange inkl. andel 
medlemskab. Det bliver vedtaget, at juniorholdet også skal have andelen for deres 
kontingent refunderet, med den begrundelse, at de betaler for en samlet pakke, træning inkl. 
medlemskab.  
Yogaholdet: Hvis yogatræneren Silja kan håndtere at afholde det udendørs, må hun gerne 
det. Dog kun, hvis der er min. 6 kursister, som ikke vil fortsætte, så det stadig løber rundt 
med godtgørelsen. Kursisterne må vælge, om de gerne vil fortsætte med yogatræningen 



udendørs, eller om de vil have penge refunderet: 300 kr for 12 gange = 200 kr ref. for 8 
gange. 
Sikringskurset i marts bliver aflyst: 6 x 600 kr. 
Alle trænerne får godtgørelse for de gange, de har afviklet træning. 
 
Regnskabsaflæggelse  
Regnskabsaflæggelse skal ske inden d. 2. juni 2020, og skal underskrives af den 
nuværende bestyrelse, samt klubbens revisor. 
 
Bank og bogføring af indtægter  
Ang. hvilket konto i den nye bank indtægterne skal gå ind på (indtægter fra klubmodul, 
dagsbilletter fra Nørrebrohallen, tilskud fra KK). Alle indtægter skal gå ind på hovedkontoen, 
ikke den konto der hedder daglig drift. 
 
Static Air vurdering  
Det virker til at alle er tilfredse med SA. Positiv stemning fra bestyrelsens side. 
  
Bäst tilskud  
Vi får ikke tilskud fra DKLAF, det kunne dog være en mulighed at søge om det. 
 
Boulder cup 
DKLAF har spurgt formanden og bestyrelsen om nkk gerne vil afholde en boulder cup. 
Bestyrelsen vil ikke afvise det, men det kræver, at publikummet skal styres i høj grad. 
 
Nyhedsmail 
Selvom NKK er lukket, skal der snart sendes en nyhedsmail ud til medlemmerne. 
 
Virtuel GF 
Bestyrelsen og dermed Nørrebro Klatreklub som forening er i øjeblikket i en udemokratisk 
situation, da bestyrelsen kun bliver valgt for et år. Derudover sidder klubben med et fastlåst 
budget. 
Bestyrelsen kontakter forbundet angående problemet, hvad deres anbefalinger og 
retningslinjer er. 
 
Budget 
Budgettet er blevet indtastet i klubmodul med en rettelse, som nu er blevet godkendt. 
Referatet fra det ekstraordinære BM d. 12. marts skal lægges op på hjemmesiden. 
 
Eventuelt  
Kommunikation med udvalg  
En slack gruppe til udvalg er blevet oprettet for lang tid siden. Klubdagsudvalget har brugt 
det, også i kommunikation med klubværten. Det har fungeret fint op til klubdag. 
Alle udvalg har sin egen kanal, derudover er der nogle få åbne kanaler. Det virker til, at 
kommunikationen kan løses over slack, også mellem udvalg og bestyrelse. For eks. ved at 
lave en kanal som hedder “bestyrelse”. I denne tråd kan hele bestyrelsen og udvalgene 
være, for at have et officielt kommunikations sted. 



 
BaNanna udvalg 
BaNanna Open er aflyst. Der er derfor nogen i udvalget som gerne vil bruge tiden nu, for at 
bygge ruter. Det skal være supplerende ruter, der skal derfor ikke være en stor grebvask. 
Bestyrelsen er ikke afvisende overfor ideen, de vil gerne høre Bananna udvalgets oplæg 
ang. rutebyg og budget. 


