Ordinær generalforsamling i Nørrebro Klatreklub
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3 Formandens beretning

Der er sket meget siden marts 2019:
- BaNanna Parken blev genåbnet
- Indkøb af Static Air, et filtreringssystem mod kalk i luften
- Akustikpaneler er blevet indkøbt og installeret i boulderhallen og loungen
- Der blev åbnet op bag klatrevæggen for mere plads til makroer

-

NKK har fået godkendt udvidelse af loungen
Loungen blev udvidet
Moonboard blev sat op
Indkøb af nye crashpads
Crack-traineren blev udvidet
Børnetraversen er blevet taget mere i brug af juniorholdet
Der har været mere frivillig aktivitet på højvæggen i hal 1, både rutebyg og sikringskurser til vores
medlemmer
Den mobile klatrevæg er blevet synet og godkendt
Der er blevet købt nye greb ind
NKK har fået en ny rutebyggerstruktur drevet af frivillige
Rutebyggere er blevet uddannet
Der er kommet en ny holdstruktur til begynder og letøvede samt børne- og juniorholdet
Bestyrelsen har ansat en klubvært i en testperiode
Nyt initiativ i form af klubdag
Klubbens udvalg har holdt møde og fået nye medlemmer
NKK har afholdt den årlige konkurrence Boulder Bäst
Der er blevet afholdt den årlige konkurrence BaNanna Open på BaNanna Parken
Der er blevet afholdt diverse hyggeboulder konkurrencer
Den årlige julefrokost er blevet afholdt
Nørrebro Klatreklub har skiftet bank fra Jyske Bank til Arbejdernes Landsbank
Nørrebro Klatreklub har fået en IFSC streaming tilladelse, eksempelvis for at streame de Olympiske
lege, især disciplinen klatring
Der er blevet afholdt diverse klatreture for klubbens medlemmer
Nørrebro Klatreklub har været lukket grundet covid-19, og bestyrelsen har nu udarbejdet en
genåbningsplan: Der må være max 50 klatrer i hallen. Der ligger 50 armbånd til rådighed, som man
skal tage på, når man kommer ind/spritter af. Hvis ikke der ligger flere armbånd, så er der allerede
50 klatrer i hallen, og der må ikke være flere. Klubben kommer ikke til at sælge dagsbilletter i første
omgang. Der kommer til at være en vagtplan til vægvagter for at sikre, at systemet fungerer i de
pressede perioder. Morgenmedlemmer må heller ikke købe dagsbilletter til om eftermiddagen.

4 Udvalgsformændenes beretninger
Kickstart

Kickstart havde en fremragende struktur i år. Ture og fredagsklatring var planlagt, men måtte aflyses. Inden
NKK blev lukket var der et stærkt fremmøde af nye medlemmer.

Rutebyg

Rutebyg i NKK har oplevet et stort skift: Der er blevet etableret rutebyggerworkshops hver anden weekend,
hvor en head sætter afholder en workshop for alle medlemmer, der har lyst til at deltage. Der har været
stort fremmøde fra medlemmernes side, og både medlemmer og rutebyggerudvalget er meget positive
omkring den nye struktur.
For at imødekomme det store interesse for rutebyg blev et team af grebvaskere etableret, der modtog
godtgørelse for deres ydelser. Siden klubværeten blev vedtaget som en prøveperiode på den ekstraordinære
generalforsamling og frem til marts, blev denne struktur dog sløjfet.
Der kommet et nyt system i klatregrebene, som der er blevet købt stort ind til. Det nye system skal bestå af
7-8 farver, som kan adskilles klart. På den måde skal det undgås, at problemer i lignende nuancer (dog
forskellige grebsserier) kan bygges tæt på hinanden.

Konkurrencer

Klubben vil gerne fortsætte med den årlige konkurrence Boulder Bäst. Det er en konkurrence i stor
hyggeboulder-format, som er en meget jævn og åben konkurrence til alle niveauer. Der har været et ønske
om at afholde flere hyggeboulder, som den nye rutebyggerstruktur inviterer til.
Dansk Klatreforbunds konkurrence Grand Slam vil blive afholdt i NKK næste år, formodentligt i marts måned.
Denne konkurrence er i et mere professionelt format, hvor der bliver klatret onsight. Konkurrenceudvalget
har ingen intention om, at der skal blive afholdt mere end to store årlige konkurrencer.

BaNanna

Efter en lang periode er BaNanna Parken blevet genåbnet d. 11. maj 2019. Klatrevæggen har nu en
presenning, som skal låses efter brug. På den måde skal det undgås, at ikke-medlemmer bruger væggen.
Både NKKs medlemmer, men også det nyoprettede BaNanna medlemskab har koden til at åbne/lukke
klatrevæggen. Medlemmerne har været dygtige til at bruge presenningen på den rigtige måde.
BaNanna Parken skal få det samme grebssystem, som NKK har fået. Det vil dog tage længere tid at skifte
grebene ud.
Der er planer om at afholde en større arbejdsdag for at rydde op i de to tårne, samt bygge hylder.
Konkurrencen BaNanna Open bliver forhåbentlig lige så populær igen, som den har været i gamle dage.
Der bliver spurgt ind til, om der er planer om at afskaffe gruset. Det har været på tale i udvalget, og de
arbejder videre på sagen. Der skal et faldunderlag til, som ikke ødelægger sko og reb.

Trænere

Der er kommet en ny struktur med 12 træningsgange. Der har været en god struktur i opbygningen af
træningen. Efterårssæsonen har været god, og det har forårssæsonen også, indtil NKK blev lukket ned.

Juniortrænere

Juniorholdet er stærkt besøgt, og især børn på 9-12 år står i kø for at kunne klatre i NKK.

Klubdag

Klubdagen er et nyt tiltag i NKK. Klubdagen arrangeres af udvalget, og bygger på frivilligheden i klubben.
Udvalget fører en liste over praktiske gøremål i klubben – som både er indsendt af medlemmer, af udvalget
og af bestyrelsen. Der er stor forskel på opgaverne, men der er altid hygge - klubdagen giver mulighed for at
være sammen med andre klatrere.
Indtil videre er der er blevet rykket meget på klubdagene, så det har været en stor succes. Der kommer til at
være en klubdag 3-4 uger efter NKK genåbner. Her nævnes der bl.a. indretning af den nye lounge.

Højvæg

Der er blevet bygget på højvæggen, som mange har været glade for. Fremadrettet er der rig mulighed for at
bygge en masse derude, man hiver blot fat i udvalgsformanden Tobias Ibfelt.

Mobil klatrevæg

Den mobile klatrevæg er blevet synet og klar til brug. Det ville være ideelt, hvis den bor på en trailer, så den
er klar til brug på festivaler eller lignende. Problemet er at væggen er så tung, at man skal have et
trailerkørekort. Der er sat gang i en kommunikation med Roskilde Festival Højskole, hvor den mobile
klatrevæg muligvis kan bo. Der arbejdes på at gøre den mobile klatrevæg mere mobil, end den er nu.

Tur

Turudvalget er et nyt udvalg, som stadig er i støbeskeen. Udvalget opfordrer til at afholde flere ture inden
sæsonen er slut.

Festudvalg

For tiden er dette udvalg ikke eksisterende.
Det bliver nævnt, at man gerne må samles 100 mennesker nu, og at der dermed er mulighed for at afholde
en julefrokost. Der er dog nogen, som skal organisere festen. Man må gerne melde sig på ved at skrive til
bestyrelsen eller sekretariatet.
Der bliver understreget, at alle udvalg bygger på et dynamisk system, hvor alle medlemmer er velkommen til
at melde sig ind.

5 Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Kassereren Rasmus fremlægger regnskab for 2019 og budgettet for 2020.
Indtægter fra medlemskaber, kurser, dagskort og tilskud udgør 1.228.836 kr. hvilket er 92.836 kr. mere end
budgetteret og 86.145 kr. mere end i 2018.
Samlede udgifter for 2019 var 958.018 kr. hvilket er 150.832 kr. under budget og 34.810 kr. mindre end i
2018. Det samlede overskud for 2019 bliver 270.817,98 kr.
Der bliver der spurgt ind til, hvorfor greb til BaNanna kun er på 40.000 kr.
Klubværtens stilling er budgetteret med 60.000 kr. fra marts til slutningen af året. Det udgør en difference på
30-40.000 kr. til grebvask honorar.
Der bliver spurgt ind til hvor mange % klubben betaler for at have så mange penge stående. Det er 0,25%
over den 1. million.
Det reviderede regnskab er godkendt.
Budgettet for 2020 er godkendt.

6 Fremlæggelse af forslag til næste års aktiviteter med budgetforslag
6.1 Forslag om at genoptage klubvært-stillingen

Formanden præsenterer forslaget om at genoptage klubværtens stilling. Klubben har haft en klubvært ansat
for at tage sig af praktiske opgaver, som at vaske greb, indkøb, understøtte klubdagsudvalget samt andre
udvalg. Bestyrelsen mente at der var behov for én der stod for driftsansvaret. Disse opgaver ligger lige nu på
bestyrelsen, og især den facilitetsansvarlige. Tanken er, at klubværten understøtter frivilligheden praktisk,
ikke at tage fede projekter fra de frivillige. Bestyrelsens erfaring med at have en klubværten ansat i tre
måneder har været meget positiv. Det samme har rutebyggerudvalget, klubdagsudvalget og sekretæren
oplevet.
Klubværtens erfaringer har vist, at grebvask har været en stor tjans at tage alene. Det har været et tidspres
at gøre det fra om fredagen, til lørdag morgen hvor grebene skulle bruges til rutebyggerworkshoppen.
Sortering af greb har også været meget tidskrævende. Rutebyggerudvalget påpeger, at grebene til gengæld
har været perfekt sorteret, som har været rigtig godt for rutebyg. Grebvask samt sortering tog 8 timer hver
anden uge.
Stillingen var sat til 10-15 timer om ugen, hvor grebvask og småting var til at nå, men større opgaver eller
projekter kunne klubværten ikke varetage. Den gamle klubvært siger, at det ville være bedre med 2 timer
mere om ugen.
Der bliver spurgt ind til timerne, om klubværten skal have nogle flextimer i tilfælde af, at der er større
projekter. Det siger den gamle klubvært ville være en god løsning.
Der er et forslag om at ansætte en klubvært og en viceklubvært, for at sprede opgaverne i de intense
perioder som grebvask. Grunden til bestyrelsen ikke gjorde det i sidste omgang, var for at give én person så
mange timer som muligt.

Testperioden af ansættelsen har været på 130 kr., hvilket bestyrelsen har indset, har været urimelig.
Bestyrelsen foreslår derfor at sætte timelønnen til 150 kr.
Der er et forslag om at lave en kombination af et grebvaskerkorps som får godtgørelse, samt en klubvært
som ansat. De kunne for eks. arbejde sammen på den måde, at de honorerede vaskede greb, mens
klubværten sorterer greb.
Et minuspunkt ved stillingen er for den gamle klubvært, at det er fysisk hårde arbejde.
Det er enstemmig vedtaget, at klubben gerne vil have en klubvært.
Den nye bestyrelse skal udarbejde detaljerne i stillingen inden for de budgetterede penge.

6.2 Forslag om at afvikle studiemedlemskabet

Bestyrelsen foreslår at afvikle studiemedlemskabet. Ikke for at straffe nogen, men fordi det ikke fungerer i
systemet (klubmodul). Der er mange medlemmer som ikke tør skifte, fordi der er en meget lille chance for,
at man får et medlemskab igen. Der kun er 100 kr. forskel på kontingent 1 og 2. Morgenmedlemskabet er til
gengæld billigt, hvis man gerne vil spare penge.
Alternativet er, at sekretæren flytter de medlemmer, der gerne vil skifte kontingent, én ad gangen. Det er et
stort administrativt arbejde.
Det er enstemmig vedtaget, at studiemedlemskabet afvikles.

6.3 Forslag om ombygning af svampen/DJ-pulten (Andreas, Mikkel)

Der er en detaljeret præsentation der viser en mulig ombygning af svampen (se bilag 1).
Forslaget går ud på at bygge en dedikeret kaosvæg i stedet for svampen.
Der spørges ind til faldzoner, og dem er der taget højde for, bl.a. ved hældningen af den nye kaosvæg. Den
skal have en 30 graders hældning i stedet for 35, som oprindelig tænkt.
Der bliver spurgt ind til hvor længe NKK skal have lukket, for at realiseret dette projekt. Det kommer an på,
om det bliver bygget af frivillige eller om klubben hyrer professionelle. Tanken er ikke, at NKK skal lukkes, der
skal bygges i etaper, så enkelte sektioner vil være lukket.
Der er ingen byggetilladelser nødvendig til dette projekt.
Planen inkluderer en DJ-pult, og måske endda mere opbevaringsplads bag den nye kaosvæg.
100.000 er forslaget til budgettet. Det er inkl. greb til en kaosvæg, dvs. at det kan gøres billigere. For eks. ved
at løfte projektet med frivillighed (og mere lukketid). Det er omkring 20.000, som er tænkt til greb. Der bliver
spurgt ind til, om der kan laves et budget med og uden greb.
Der bliver spurgt ind til, om der var planer om at NKK skal flytte på et tidspunkt. Da der ikke er noget på
tegnebrættet, kan det være alt fra 1-10 år.
Dette projekt går ikke ud over grebsbudgettet.
Det er et projekt der bliver bogført under diverse projekter.
Der er ingen tidshorisont for projektet på nuværende tidspunkt.
Projektet blev stemt enstemmig igennem med et budget på 100.000 kr.

6.4 Forslag om indkøb af grebvaskemaskine (Mikkel) (budget 103.000 kr.)

Grebvask er blevet mere struktureret og professionaliseret. Klubbens nuværende vaskemaskine er en
flaskehals i dette system. Den renser ikke grebene ordenligt, så klubværten har brugt højtryksrenser, for at
vaske dem. Den gamle vaskemaskine har været et fejlkøb. Derfor er der et forslag om at købe en ny
vaskemaskine, der vasker med ultralyd, der vasker bedre i dybden og skåner grebene.
Der bliver spurgt ind til, om den nye maskine så også bliver forældet. Der bliver sagt, at den nuværende
grebvaskemaskine aldrig har været god.
Der bliver spurgt ind til om Mikkel selv har prøvet den nye maskine, og det har han.
Der er plads til den inde i herreomklædningen. Der er forskellige muligheder for hvordan den kan installeres.
Den kommer til at fylde ca. 2,5 m.

Hvis det tager 8 timer med den nuværende maskine at vaske en sektion, hvor længe tager det med den nye?
Den gamle vasker 15 min. og rummer færre greb, samt at den vasker så dårligt, at de fleste greb skal spules
bagefter. Den nye vasker kun 5 min og kan rumme flere greb. De skal stadig tørre bagefter. Efter 5 min. vask
skal de skylles og tørre.
Blocs & Walls, Bison Boulders samt nogle klubber i Schweiz har maskinen, og har gjort gode erfaringer.
50.000 koster selve maskinen inkl. en rensestation ved siden af.
Der bliver spurgt ind til om der er andre vaskemaskiner på markedet i den prisklasse. Mikkel kender ikke til
nogen og beretter, at mange klatreklubber stadig vasker med højtryksrenser. Markedet er dog ikke blevet
undersøgt specifikt. Det er Mikkel som har henvendt sig til firmaet, og de har reserveret en maskine til NKK.
Det bliver påpeget, at ultralyd kan være skadeligt. Det bliver undersøgt. Man skal installere en lyddæmper og
der er restriktioner bl.a. ift. gravide.
Det bliver sagt, at vi skal være sikre på, at det ikke er et fejlkøb igen. Især nu, hvor klubben allerede har haft
et fejlkøb.
Hvis den nye maskine skulle gå i stykker så er der en garanti. Den har været i brug i et par måneder. Mikkel
ved ikke hvor lang garantien er, men det bliver undersøgt. Det bliver sagt, at hvis den nye maskine skal kunne
betale sig ift. hvad den koster, så skal den holde i 7-8 år. Dvs. at garantien gerne må være så lang eller i hvert
fald et vist stykke af vejen. Der bliver påpeget, at der også er en værdi i at gøre arbejdet lettere for
grebvaskerene. Det bliver sagt af en gammel grebvasker, at den gamle vaskemaskine er urimelig ift.
arbejdsskader.
Den nye skal være mere skånsomt for grebene så de holder i længere tid, men der er ikke et skøn for hvor
længe det er.
Hvis den nye maskine er hurtigere til at vaske greb, så har klubværten færre timer i dét arbejde og mere tid
til andet.
Da mange ting er uvisse ved dette projekt, bliver der spurgt ind til, om klubben kan lade det være op til
bestyrelsen at opklare uvishederne. Der bliver sagt fra bestyrelsen, at der ikke bliver købt noget uden
garanti.
Hvis den maskine Klubben ejer nu, ikke kan leve op til sit arbejde, så er en ny maskine ikke en udskiftning –
men en anskaffelse.
Klubben skal ikke regne med at få noget særligt for den gamle maskine.
Der bliver stemt, og forslaget er enstemmig vedtaget. 103.000 kr. er rammebevillingen.

6.5 Vedtægtsændring af § 6: Fuld pris = NKK kontingent + DKlaF kontingent + gebyr
Fed tekst er nye tilføjelser, mens [kursiv i kasser] er slettet tekst.

§ 6 Kontingent: Klatrere betaler fuld pris for medlemskontingent, som også dækker Dansk Klatreforbunds
kontingent og Klubmoduls betalingsgebyr. Klatrere der ønsker at benytte klubbens faciliteter, men som ikke
er medlemmer af klatreklubben kan købe dagskort til væggen. Der ydes ikke yderligere rabat til andre
arrangementer, som klubben måtte forestå. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent eller dagskort. stk 2 De
forskellige brugerniveauer defineres af klatreklubbens bestyrelse stk. 3 Indmeldelse i klatreklubben sker
gennem klubbens hjemmeside [ved henvendelse til klubbens medlemssekretær] stk. 4 Der betales kontingent
for en hel sæson. Ved indmeldelse efter 1. september betales dog kun halvdelen af prisen for kontingent
Denne ændring er enstemmig vedtaget.

6.6 Vedtægtsændring af § 7: Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til sekretær
Fed tekst er nye tilføjelser, mens [kursiv i kasser] er slettet tekst.

§ 7 Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til medlemssekretæren [kassereren] stk. 2 Udmeldelse i løbet
af sæsonen berettiger ikke til hverken hel eller delvis refusion af medlemskontingent eller brugerkort.

Denne ændring er enstemmig vedtaget.

6.7 Vedtægtsændring af § 13: Bestyrelsen er formand, kasserer og fire (4) menige
bestyrelsesmedlemmer
Fed tekst er nye tilføjelser, mens [kursiv i kasser] er slettet tekst.

§ 13 Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen har ansat en medlemssekretær til at
varetage den daglige administration stk. 2 Klubbens bestyrelse konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde
efter generalforsamlingen. stk. 3 Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og fire menige
bestyrelsesmedlemmer. [Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en kursussekretær og tre menige
bestyrelsesmedlemmer.] Bestyrelsesmedlemmerne skal så vidt muligt repræsentere alle medlemsgrupperne i
klatreklubben. Bestyrelsen kan vælge at lade suppleanterne indgå i bestyrelsesarbejdet på lige fod med de
øvrige bestyrelsesmedlemmer. stk. 4 Bestyrelsen kan vælge at anvende eksterne projektledere til
gennemførelse af enkeltstående arrangementer mv.
Der bliver spurgt ind til suppleanterne, de bliver nævnt i §11.
Denne ændring er enstemmig vedtaget.

6.8 Vedtægtsændring af § 15: Sekretæren fører regnskab

Fed tekst er nye tilføjelser, mens [kursiv i kasser] er slettet tekst.

§ 15 Medlemssekretæren [Kassereren] fører specificeret regnskab. Klubbens revisor kan til enhver tid
forlange regnskabet og kassebeholdningen forevist. stk. 2 Regnskabsåret følger kalenderåret. stk. 3 Klubben
tegnes enten af bestyrelsens formand i forening med kassereren eller af bestyrelsens formand eller kasserer
i forening med to menige bestyrelsesmedlemmer.
Der bliver spurgt, om der kan stå ”med hjælp fra medlemssekretæren”. Det er der ikke stemning for.
Der er til gengæld enighed omkring, at vedtægten skal stå uændret, og at bestyrelsen uddelegerer opgaven
til sekretæren.
Denne ændring er enstemmig nedstemt.

7 Fastsættelse af det kommende års kontingent, rabatordninger samt pris for brugerkort

Studiemedlemskabet er blevet afviklet. I princippet ville der derfor være flere indtægter for klubben, derfor
foreslår bestyrelsen nye priser. Derudover har DKLAF forøget sit medlemskontingent fra 35 til 50 kr.
Det fremgår af den foroven ændrede vedtægt § 6, at NKK fastlægger en pris for kontingenterne, der skal
vedtages på den ordinære generalforsamling. Derudover kommer DKLAFs kontingent samt klubmoduls
gebyr, som begge kan variere/stige fra år til år. Disse bliver derfor altid lagt oven i NKKs medlemskontingent.
Bestyrelsens forslag er at fatlægge priserne således:
Kontingent 1 – 950 kr. + 50 kr. DKLAF = 1000 kr. (før 977 kr.)
Morgenmedlemskab – 450 + 50 kr. DKLAF = 500 kr. (før 483 kr.)
BaNanna Park medlemskab – 150 kr. (før 125 kr.), pga. højere udgifter.
Klubmoduls gebyr er ikke medregnet i priserne.
Dagsbillet 50 kr. (før 50 kr.)

Alle priser er vedtaget.

8 Behandling af indkomne forslag
8.1 Håndtørrere til toiletterne

Ingen kræver ejerskab på dette forslag. Der er enighed omkring, at det ikke kommer til at ske under en
pandemi.

8.2 Udvidelse og opgradering af kortscanner-adgangssystemet

Kortlæseren skal enten udskiftes, eller der skal et helt nyt system til. Udvidelsen i adgangssystemet går ud
på, at bestyrelsen gerne vil lave det åbne grebsrum semi-åbent, så klubbens medlemmer kan komme derind,
men ikke-medlemmer ikke kan komme derind. Der er stemning for at den nye bestyrelse arbejder videre på
sagen.

8.3 Status på madrasserne i hallen: Er der en plan; skal der være en plan?

Klubben har købt for mange madrasser i forbindelse med udvidelsen af loungen. Som ført til referat foroven,
blev ombygning af svampen vedtaget. I den forbindelse skal der bruges nye madrasser. Derudover ville
Bänfer (leverandør) teste madrasserne i boulderhallen og skifte ud, hvor der er slid.

8.4 Beklædning på madrasserne: Skal vi beklæde madrasserne for at minimere kalk, støv og støj?

Der er tale om en slags filtbelægning. Denne kan renses med støvsuger eller med en støvsuger, der fugter
mens den suger. Det er noget de i Beta og Boulders og Blocs & Walls. Forskellen på NKK og de andre steder
er, at man måske gerne vil drikke øl i NKK. Derudover er der gulv mellem måtterne i de andre haller.
Der er intet budgetforslag.
Der er stemning for at den nye bestyrelse skal undersøge projektet.

8.5 Kalk: Skal vi fortsat tilbyde kalk? Skal vi lave en testperiode med flydende kalk?

Der er stadig et lager af kalk i klubben, så det går ud på om klubben skal blive ved med at tilbyde kalk, efter
at det er brugt op. Ved flydende kalk er der mindre kalk i luften. I Beta Boulders har der været en testperiode
med flydende kalk, og det har været et problem ift. tilsvining af greb. Flydende kalk koster markant mere.
Der bliver gjort opmærksom på, at nogle har allergi mod flydende kalk.
De fleste af dem der klatrer meget har deres egen kalk, som de selv har med. Hvorimod nybegyndere ikke
bruger kalk alligevel.
Bestyrelsen kigger på sagen.

8.6 Anlæg: Skal vi afsætte penge til indkøb af nyt lydsystem?

Der skal afsættes penge og findes et udvalg som vil arbejde med det.
Der er stemt for, at anlægget bliver fikset og at den nye bestyrelse tager sig af at finde en arbejdsgruppe.

8.7 Klubture: Skal vi give ekstra-tilskud til klubture i påskeferien/efterårsferien?

Der er et forslag om at tilbyde en fast klubtur til både forår og efterår. Og disse ture kunne klubben give
mere tilskud til. Det er vedtaget, den nye bestyrelse tager sig af det.

8.8 Omklædningsrum: Skal vi skifte m/k hvert år?

Det er et sympatisk forslag, men bland NKKs medlemmer er der en stor overvægt af mænd. Det vil derfor
ikke give mening at bytte omklædningsrum. Det blev enstemmig nedstemt.

9 Valg af bestyrelsen samt 2 suppleanter

Den gamle bestyrelse kommer op, siger tak for et langt år, og træder af.
Stiller op til bestyrelsen 2020:
Joakim Berg
Søren Bøtker
Andreas Sandaa
Søren Hansen
Rune Bendixen
Nikolaj Mejsner
Stiller op som suppleanter:
Mikkel Exner
Magnus Berg

10 Valg af revisor samt suppleant
Mathias Thuborg stiller op som revisor
Tish stiller op som supplerende revisor.

11 Eventuelt

Ventelisten: Der er en forespørgsel om at få et nyt system til ventelisten. Muligvis kunne ventelistepladsen
være betalt.
Der er et forslag om at ventelisten får en kort periode, hvor de kan tilmelde sig (5dage), efter at NKKs
medlemmer har haft deres 14 dage til at forlænge deres medlemskab. Det kan ikke lade sig gøre i systemet,
klubmodul tillader det ikke. Der er også et forslag om at fjerne ventelisten, som dog også åbner op for andre
komplikationer.
Der bliver sagt fra formanden at bestyrelsen er sig bevidst omkring problemet. Men der ligger en længere
diskussion i, hvordan man skal løse det. Der blev bl.a. udvidet morgenmedlemskaber.
Der er et forslag om at etablere et ventelisteudvalg, så der kan arbejdes på en løsning.
Malou vil gerne arbejde på sagen.

Konstituerende bestyrelsesmøde 20.8.2020
Referent
Liv

Næste bestyrelsesmøde dato

Første rigtige bestyrelsesmøde må ikke være bestyrelsesweekend.
Tirsdag d. 8. sept. 2020 kl 18 hos Søren Hansen.

Fordeling af ansvarsposter

Der er et forslag fra den gamle bestyrelse om at have en udvalgsansvarlig. Posterne bliver fordelt således:
Formand – Joakim
Kasserer – Nikolaj
Webmaster – ingen. Men suppleanten Magnus hjælper til
Kursusansvarlig – Søren B.
Facilitetsansvarlig – Andreas
Sikkerhedsansvarlig/Udvalgsansvarlig – Rune og Søren H.

