
Kort referat 

Bestyrelsesmøde 4 april 2019 

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

Ordstyrer: Mikkel 

Referent: Liv 

 

Dagsorden: 

• Velkomst  til  de  nye  bestyrelsesmedlemmer 
• BaNanna (medlemskab og byg) (og gebyr på  medlemskaber  oven  i  de  125) 
• Bestyrelsesweekend 
• Begynder-/letøvet trænersituation 
• BaNanna Open (Mikkel) muligvis i forbindelse hermed: 48  timers  festival  (Liv) 
• Ruteudvalgs forespørgsel (Mikkel) 

 

Velkomst 

De  nye  bestyrelsesmedlemmer  skal  inviteres  til  de  rigtige  tråde  på  SLACK.  

 

BaNanna 

Medlemskaber: Åbning af BPKK er i fuld 
gang,  der  mangler  justering  af  medlemskaberne  på  klubmodul. 

Rutebygning: På grund af efterspørgsel vil der blive udbudt en  workshop  for  rutebygning 
på  BPKK,  enten denne  her weekend  eller  det  næste.    

Gebyr  på  BPKK  medlemskaber  er  ikke  noget  vi  står  for,  det  er  fra  klubmodul.  Der 
skal  bare  meldes  ud,  at  et medlemskab koster 125 kr +  gebyr.    

BaNanna  Open: Åbningsfesten for BPKK bliver afholdt den 
8.  juni  2019. BaNanna  open  koordineres  af  Liv,  der  skal  findes  frivillige  til  planlægning  og  afvikling  
af  eventet.    
Budgettet  skal  lægges  fast  og  der  skal  tages  en  beslutning,  om  indkøb  af  greb  til  konkurrencen  på  
dagen  skal  være  en  del  af  dette  budget,  eller  ej. 

 



Ruteudvalgets forespøgsel 

Ruteudvalget vil gerne skift greb ud, så der igennem 9 forskellige farver bedre kan holdes styr på de 

forskellige problemer. Til dette store projekt skal ruteudvalget dog gå over deres budget. Det er 

vedtaget, at ruteudvalget går 1/3 over budgettet for at købe nye greb. 

 

Begynder- letøvet holdets trænersituation 

Situationen diskuteres til bestyrelsesweekenden.  

 

Evt.  

- Gibbon Slack Rack Slackline til loungen: Bliver  udsat  til  BW  
- Dækning  af trænerkursus  (redningskursus i redning i reb oppefra, multi pitch): Da 

klubben ikke multi pitcher i NKK eller på BPKK kan dette kursus ikke finansieres fra 
klubbens side. 

- Skal der oprettes et hold i  lilla/rød?: Bliver  ført  videre  til  BW 

- Dropbox: skal vi  have  en  professionel  dropbox? Der bliver sagt ja, 
men det  skal  undersøges  hvordan  det  fungerer  og  hvad  det  koster.  (Rasmus)  

- Crashpads: Der  er  et  forslag  på 
2  ekstra,  Milan  og  Tim  har  snakket  med  en  Lisa fr klubben, som  vil 
komme  med  et  budget. En Søren (ikke bestyrelse) har  doneret  5 crashpads, som 
ikke  er kommet ned i  klubben endnu. Store crashpads 
ville  være  rart,  så  man  ikke  skal  bruge  så  mange.  Webmasteren får den 
opgave,  at  digitalisere  kalenderen  til  crashpads.  Der skal undersøges, om 
Nørrebrohallen  har  plads  til dem et  sted. 

- Det  åbne  grebrum: Det  skal  organiseres  på  en  ordentlig  måde! 
Det  bliver  videreført  til  BW  

 

 

 


