Bestyrelsesmøde 25.04.17
Til stede til mødet i dag :
Tim, Laura, Mette, Jonas, Frederik, Amalie, Rasmus,
Samt medlemmerne Milan og Jesper ( fra kl. 20-21) – som repræsentanter for det nye udvalg.
Referent: Marie
Dagsorden:
-

Yoga
Dato til næste BM
Visions udvalget
Konstitueres
At holde længere åbent på en fredag
Bestyrelsesweekend dato
Flasker
Diverse

Næste dato d. 18 maj hos Mette kl.18.30

Visionsudvalget :
Oplæs fra Tim:
Visionsudvalget er en arbejdstitel – set i lyset af hvad forbundet vil og hvilken retning de gerne vil
have klubberne går. Bred sport, sport med finere forhold, at det bliver mere en sport for alle. At man
skal have klubber der ligner B&W, bistro område, godt lydanlæg, beta og bobler koncert ( DJ,
snacks og bobler – så man tiltrækker det voksne motions klatre crow). Således at det bliver en mere
tilgængelig sport.
Ikke rigtig der hvor vi føler vi er på vej hen, men det er også vigtigt, at vi udvikler os. Vi har en
sund økonomi, men vi skylder også os selv at have visioner.
Ikke nødvendigvis bestyrelsens arbejde – derfor finde nogle ildsjæle i klubben.
At vi tager en åben diskussion om hvad vi vil og hvilke visioner vi har.
Kan vi overhovedet få den gård i Nørrebrohallen? Har vi muligheder for at udvide?
Udvalget skal ikke have visionerne –

Milan ift. motivation ift. at arbejde med klubben på den her måde – hvis udvalget får mandat til at
arbejde videre i helt konkret retning, kunne evt. være noget omkring vores fysiske rammer. At vi
tog alle dem ind, som har lyst til at klatre, at vi kunne skabe nogle større rammer. At vi skal
forhandle med alle mulige forskellige, behov for at bestyrelsen synes, at det er en god idé.
Det er noget som tidligere er blevet diskuteret i bestyrelsen. Behov for at vi taler om hvor vi vil hen,
som klub på bestyrelsesmedlem.
Tænke over hvilken kultur, vi gerne vil skabe ift. fysiske rammer og samarbejde med andre klubber.
Visionerne – kræver meget at flytte hal og få kulturen med. Så længe at tingene har en
klatrerelateret formål med alt hvad klubben støtter op om.

Fokus er klatring. Udvides for at få større træningsrum og for at få en ekstra væg eks.

Ift. fælles klatrekultur i København – vi er en del af DBKK, klatring er en kultur som på en måde er
verdensomspændende.

At NKK ikke skulle blive tabt i udviklingen, og der vil være åbnet flere centre. At der efter OL vil
ske en udvikling – at NKK stadigvæk skal være relevant om 3 år.

At vi er tro mod de værdier som NKK har og at vi stadigvæk udvikler os. Vigtigt at det ikke bliver
for at tage NKK’s værdier et andet sted hen.

At man sætter sig et meget klart fokus. At man gerne vil have denne her gruppe klatrere – eks. En
gruppe dygtige trænere eller hvad man nu sætter fokus på. I dialog med medlemmerne. At tænke
hvad vi skal gøre særligt – således at det bliver nemmere at udvikle fra visionsudvalgets side.

Ikke nogen grund til at lave nye værdier – holde fast i de gamle værdier og udvikle sig derfra.

Et socialt eksperiment vi har gang i ift. at vores center er frivillig drevet – at vi er unikke. Måske
også det der gør, at vi tiltrækker livsstilklatrere.

At vi evt. kan komme væk fra at ligge under Nørrebrohallens åbningstider. Starte med at undersøge
muligheder i hallen, men også udenfor.
Eks. Det gamle landsarkiv på Jagtvej, kunne være en mulighed.

Om det kan blive svært at flytte kulturen med til et nyt fysisk sted.
Investorer – evt. kommunen, der mangler fritidstilbud. Første skridt at tale med hallen, andet skridt
er at tale med kommunen, tredje skridt er at tale med nogle der har nogen erfaringer med at søge
fondsmidler.

Hvad er det fysiske rum som vi drømmer om?

At det er nødvendigt at der er en fra bestyrelsen som træder med ind i denne proces.

Planen er at keglebanen skal rives ned og der kommer bibliotek, måske der kommer rum til mere
klatrehal.

Visionsudvalget får mandat til at undersøge muligheder omkring udvidelser af lokaler inden i
Nørrebrohallen.

At ideerne kommer fra udvalget – og bestyrelsen kan tage stilling herfra.
Hvor der kunne komme penge fra kommunalt – byfornyelse, sociale projekter.
Bestyrelsesweekenden som gerne skulle ligge i juni – udsteder vi året visioner, som også kan give
mere retning ift. visionsudvalget.

Hvis vi skal købe ejendom – så skal der mange penge på bordet og muligvis professionelle til at
søge fonde.

At det er vigtigt at lokalerne er tæt på, så vi kan holde fast i at det er NKK.

Vi tager det på i bestyrelsesweekenden og bestyrelsen finder ud af hvem, der går med i
udvalget og hvordan vi kommunikerer vores værdier ud til medlemmerne. Tim vender tilbage
til visionsudvalget

Konstituering:

Tim - formand
Laura – kasserer
Mette – webansvarlig
Jonas – facilitetsansvarlig
Amalie – træneransvarlig
Marie – sikkerhedsansvarlig
Frederik – Højvægsudvalg tovholder
Rasmus – supplerer lidt med sikkerhedsudvalget

Bestyrelsesweekend:
Fra d. 23 juni til d. 25 juni.
Tim står for at finde hus og overnatning, og bestiller færge.
Marie står for at finde ” test”

Yoga:
Frederik har spurgt Thores kæreste – interesseret i en morgenyoga klasse 90 min og godtgørelse for
to timer.
Frederik kontakter Thores kæreste, omkring hvornår skal det ligge.
Bestyrelsen er enige om at det skal det koste 200 kr,- for 8 gange af 10- 12 personer

Flasker :
Vi har været ved at bestille flaskerne.
Laura får lov at vælge en farve, da en af dem vi tidligere har bestilt er udgået.

Længere åbent om fredagen:
Spørge hallen, hvor meget det koster at holde længere åbent evt. en fredag om måneden.
Det koster 581 pr time.

Bilfri søndag:

Vi er blevet spurgt om vi vil være med til at støtte arrangementet. Laura skriver til Klaus.

Opsamling omkring kontakt ift. fanerne i loftet i hallen :
Jonas er stadigvæk i gang med at arrangere et møde

Eventuelt:
Tim foreslår, at vi laver en facebookprofil som hedder NKK, således at man kan svare folk på
Facebook.
Ideen er godkendt, Tim opretter en profil.

Punkter til næste BM:
-

Slack
Søsterklubber/venskabsklubber

Punkter til BW:
-

Tage det op med bankskift og obligationer
Hvordan får vi kommunikeret vores værdier ud til medlemmerne

