Kort referat fra bestyrelsesmødet d. 5.5.2021
Tilstede: Liv, Andreas, Rune, Søren, Nikolaj, Magnus, Linde, Bjarke og Jonas som gæst
under maden.
Referent: Liv
Ordstyrer: Mikkel
Næste møde: 10.6.2021 hos Søren kl 18

Dagsorden
-

Luftfiltrering
Dokumenter til banken
Genåbning
Udvidelse af medlemsloftet
Nyhedsmail
Status på salg af madrasser og vaskemaskine
Ny hjemmeside
Festudvalg og B-Open
Bouldervæg i Hans Tavsens Park
Eventuelt:
- Stang til topreb på højvæggen
- Børnehold
- NKK og Bornholmudvalget

Referat
Luftfiltrering
Jonas laver et udvalg og finder en løsning indenfor de økonomiske rammer på
100.000–120.000 kr. Han må gerne komme med forslag ud over de økonomiske rammer.
Dokumenter til banken
Referatet fra den ordinære generalforsamling, det konstituerende bestyrelsesmøde samt de
nye vedtægter er blevet underskrevet af bestyrelsen.
Genåbning
Nikolaj har snakket med forbundet ang. genåbningen. De forventer, at klatreklubber går
tilbage til de samme restriktioner som før lockdown 2.0 (med lukket bruser, toiletter,
begrænset antal klatrer etc.). Det der er nyt, er coronapasset.
Der er allerede klare udmeldinger fra forbundet: Alle skal have coronapas. Det er op til hver
klub at tjekke, at medlemmer har det.

Bestyrelsen rydder op i boulderhallen d. 6. maj, så hallen er klar til genåbning d. 7. maj.
Bestyrelsen tager de første vagter med at kontrollere medlemmernes coronapas hver dag.
Klubværterne inddeler hallen i zoner og sætter skilte op.
Udvidelse af medlemsloftet
På baggrund af stemningen til den ordinære generalforsamling, bliver medlemsloftet udvidet
og dagbilletterne indskrænket.
Bestyrelsen har besluttet, at der kommer 50 flere morgenmedlemskaber og 50 flere
kontinenter til medio juni. Det bliver meldt ud i en nyhedsmail, at ventelisten bliver udvidet. til
hhv. 50. Der skal stadig tages en beslutning om hvorvidt dagsbilletterne bliver indskrænket.
Nyhedsmail
Bestyrelsen vil fremover gerne sende nyhedsmails ud regelmæssigt. Indholdet skal være
noget konkret fra klubben, beretning fra udvalg, samt henvisninger til events.
Status på salg af madrasser og vaskemaskine
Søren har fundet en, der er interesseret i grebvaskemaskinen.
Ny hjemmeside
Der er et forslag fra Magnus om at få lavet en ny hjemmeside, der fungerer bedre end
klubmodul. Der er god stemning omkring projektet, Magnus og Jens går videre med det.
Festudvalg og B-Open
Sekretæren ansøger kommunen og politiet om at afholde eventet inkl. salg af øl og bordvin.
Forbundet sælger billetter til selve konkurrencen.
Bouldervæg i Hans Tavsens Park
Bjarke er fortsat i kontakt med projektlederne omkring en bouldervæg i Hans Tavsens
Parken.
Eventuelt
- Stang til topreb på højvæggen: Er blevet diskuteret før. Det er ikke en mulighed at
have flaglines hængende på væggen, da Nørrebrohallen bliver brugt af så mange
ikke-klatrere, især unge. Det kunne potentielt være farligt.
- Børnehold: Det bliver diskuteret, om to søskende skal få pladser på børneholdet eller
ej. Liv tager kontakt til dem og undersøger, om de har betalt. Hvis det er tilfældet,
skal de selvfølgelig tilmeldes holdet. Hvis ikke de har betalt, må de ikke komme til
juniortræningen.
- NKK og Bornholmudvalget: Nikolaj har været i kontakt med Bornholmudvalget.
Udvalget står på som et punkt på dagsordenen til forbundets
repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen er enig omkring, at NKK gerne vil støtte
Bornholmudvalget, og sender intet mindre end tre repræsentanter til forbundets
repræsentantskabsmøde.

