Bestyrelsesmøde 27. juni 2019, kort referat

Mødested: hos Rasmus
Til stede: Liv, Andreas, Mikkel, Milan, Joakim, Mathias, Søren, Laura, Rasmus

Ordstyrer
Mikkel

Referent
Liv
Dato for næste møde:
8. august 2019 hos Joakim
10. september 2019 hos Andreas

Opgaver fra sidste møde
Mikkel har lavet en to-do liste til klubdagen d. 19.05. I forbindelse hermed fandt Liv og
Andreas ud af, at børnevæggen i hal 1 ikke er vores, og at vi ikke må opmagasinere ting
derinde. Andreas har snakket med rengøringspersonalet om, at vi kan bruge en del plads til
opmagasinering af ting i deres rum.
Efter at have fundet ud af hvad den mobile klatrevæg vejer, har Mathias og Joakim flyttet
den til et privat sted, hvor den kan bo midlertidigt. Laura kontaktede Roskilde Festival
højskole, om de er interesseret i et projekt med den mobile klatrevæg - og det er de på sigt.
Mathias har undersøgt prisen for lyddæmpende plader, men det er et projekt der må vente til
loungen er blevet udvidet. Der kunne dog hænges molton op, som også fungerer som en
midlertidig løsning.
Michelle KT har for tiden ikke mulighed for at køre et hold i NKK igen, da hun bor for langt
væk.

Referat
Bank status - underskrive papirer
Papirerne bliver underskrevet, så Rasmus endelig kan oprettes som kasserer i Jyske bank,
og for derefter at kunne afvikle bankskiftet.
Opstartsdato for juniorhold, begynder- og letøvethold
9. sep - 2 dec 2019 (ferie i uge 42)

Oprettelse af “klubvært”-stilling
Der udarbejdes et stillingsopslag for en mulig ny stilling i NKK: en klubvært. Når
arbejdsopgaverne er formuleret vender bestyrelsen punktet igen og diskuterer, om der skal
oprettes en stilling som klubvært.

Klubdag og ønsker til næste klubdag:
Vi venter med næste klubdag til den anden side af sommerferien.
Nyhedsmails
Der er enighed om at vi gerne vil sende nyhedsmails ud, med opdateringer om hvad der
sker i NKK.
Klubture
Mikkel formulerer et udkast til regler og kriterier for en klubtur.
Klubfølelsen
For at fremme fællesskabsfølelsen i NKK bliver der udarbejdet skabeloner for, hvordan
medlemmerne afholder events som filmaftener, boulder bobler, og få refunderet penge fra
sekretæren.
Blæsere og Static Air
Bestyrelsen godkender 25.000 DKK til blæsere samt elarbejde. Vi går videre med idéen om
at installere 1-2 Static Air i hallen, bestyrelsen foretager sig noget grundigt research.
Status på lounge og Moon board
Projektet står stille. Andreas ringer til kommunen hver uge for at høre, om der er noget nyt
på sagen.
Indkøb til loungen
Frederik må gerne komme med et forslag på et budget til sekretæren, herefter bliver det
vendt på Slack, og i givet fald godkendt.
Lugte-problemet
Da Nørrebrohallen ikke rigtig har reageret på vores problem, tager Andreas med kommunen
og hører, om har mulighed for at komme og kigge på problemet.
Ny BaNanna Park rutebyggerworkshop
Der vil snart blive udbudt en rutebyggerworkshop på BaNanna Park.
BaNanna Park kontaktperson
Mikkel er den nye BaNanna-park-kontaktperson til kommunen.
Sikringskurser på BaNanna
Der vil ikke blive afholdt sikringskurser på BaNanna Park.

Forespørgsel om samarbejde med ClassPass
Det bliver et pænt nej tak fra bestyrelsens side.
Skoleordning
Skoler får en grupperabat uanset hvor mange der kommer.
Forslag fra brevkassen
Alle må gerne købe en pose kaffe, og sende kvitteringen til sekretæren.
Som beskrevet længere oppe arbejdes der på at fremme fællesskabsfølelsen i klubben, flere
events og hygge.
Rengøringspersonalet vil blive gjort opmærksom på, at udendørssko ikke er tilladt i hallen.
Der er bestilt papirdispensere til både herre- og dameomklædning
Brusere i dameomklædning arbejdes der allerede på.
Højtalerne virker igen
Der vil blive sat en spritdispenser op i loungen.
Der vil blive købet et nyt sjippetov.
Slack
Det er besluttet, at de gamle bestyrelsesmedlemmer slettes fra slack.
Trailer
Det er besluttet at der købes en åben trailer med presenning til den mobile klatrevæg.
Bison Boulders
Det er besluttet, at NKKs medlemmer inviteres gratis til én af Bison Boulders
fredags-hygge-konkurrencer.

