Bestyrelsesmøde 6. nov 2019
Mødested: Hos Milan
Til stede: Milan, Rasmus, Mathias, Joakim, Andreas, Søren, Liv

Ordstyrer: Andreas

Referent: Liv

Næste møde: torsdag d. 12. december hos Laura
Opgaver fra sidste møde
Der er blevet fundet partnerklubber til ugen op til Boulder Bæst, hvor NKK har lukket.
Det er blevet besluttet, at vektorfilen til NKK’s logo lægges op på hjemmesiden, så
medlemmer kan downloade den. På den måde kan de selv få det printet på noget tøj.
Mathias har skrevet til Roskilde festival ift. et samarbejde. Han og Milan arbejder videre på
sagen.

Dagsorden
-

Klubvært: bestyrelsen godkender jobopslaget
Juniorhold tilmelding
-

Skolebesøg og gruppe-dagskort

BaNanna medlemskaber (svar fra forbundet)
Dato til B-open

Højvægsudvalg (Tobias Ibfelt), greb til ruter
Udvalgsdag

Dato til at lægge budget
Evt:
·
·
·
·

Opgaver til klubdag og klubværtens rolle
Tilbud om ‘RAW chunks’ kalk

Nørrebrohallen åbner en time senere i weekenderne fra januar
Crashpads: Én er forsvundet

Klubvært: bestyrelsen godkender jobopslaget

Opslaget er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen og sendes ud af formanden i aften.
Juniorhold tilmelding
Der har været en sen tilmelding til juniorholdet, der er ikke særlig mange gange træning
tilbage. Vedkommende får refunderet halvdelen for holdtræningen, kontingentet var allerede
halveret siden september.
Skoler og gruppe-dagskort
Bestyrelsen har besluttet, at der ikke længere bliver solgt gruppebilletter til større grupper
(såsom skoler). Enkelte undtagelser vurderes af sekretæren.
BaNanna medlemskaber (svar fra forbundet)
Forbundet anbefaler, at BaNanna medlemmer skal være medlemmer af forbundet.
Dato til BaNanna Open
Konkurrencen bliver d. 6.6.2020.
Højvægsudvalg
Der er god stemning omkring både bygning og det nye udvalg. Der bliver snakket om, at
budgettet kunne sættes op.
Udvalgsdag
Der skal arrangeres en udvalgsdag.
Evt.:
-

-

Opgaver til klubdag og klubværtens rolle: Bestyrelsen har lavet en arbejdsliste til
klubdag, Laura videresender den til udvalget.
Tilbud om kalk fra ‘RAW chunks’: Søren indhenter kalk- prøver, et nyt tilbud som
klubben har fået fra ‘RAW chunks’.
Lyd: Soundboks (Albert) har tilbudt at hjælpe, også med at skaffe dele, så vi går
videre med projektet.
Åbningstider: Nørrebrohallen åbner en time senere i weekenderne fra januar. Det
skal meldes ud på hjemmesiden.
Crashpads: Én chrashpad er forsvundet. Man kunne gennemgå listen for at se,
hvem der har lånt den sidst. Der er ikke stemning for, at de bliver låst inde.
Moon board: Projektet kører halvt, Milan vil gerne kigge på faldzoner. Der bliver
foreslået at den bliver bygget på kaosvæggen i stedet for, så er der ikke er nogen
faldzoner, der overlapper hinanden.
Akustikplader: Der er kommet et tilbud fra Lendager Up, som er meget højere, end
forventet. Der er i deres tilbud ikke tale om velcro, som der blev snakket om til GF.
Det der taler for dem er (hvis det er med velcro), at medlemmerne kan skabe deres
egen klub (klubstemning), i stedet for, at der kommer nogen udefra og lukker hallen
ned i en uge for at sætte plader op. Der bliver sagt, at firmaet ikke skal afskrives, de
har åbenbart været i hallen, uden at nogen fra bestyrelsen var der. De må gerne
komme igen. Milan vil gerne arrangere sig i projektet og tage et møde med dem. Hvis
det ender med at være alfa akustik, kunne man måske lave en aftale med dem, at de

-

-

kun arbejder fra 8-15, så klubben åbnes bagefter. Kranen er ikke parat, uden den
kan de ikke sætte noget op. Derudover bliver der sagt, at der er andre projekter i
hallen, som er mere presserende end det.
Static Air: Mathias har snakket med én fra klubben, som har erfaring med at sætte
store ting op i loftet. Hans tilbud lyder 8000 kr. Mathias hiver fat i ham igen og
meddeler tilbuddet på Slack, så de kommer op inden Boulder Bæst. Der tvivles på, at
det er forsvarligt at gøre det selv, så det kunne være rart at få det gjort af et firma.
Der skal også laves et hejsesystem, så de kan komme ned til rensning og til at skifte
tråde ud.
Værktøj: Der bliver købt en borhammer til omkring 2-3000 kr.

