
Kort referat fra bestyrelsesmødet 8.8.2019 
 

Kl 18 hos Joakim 

Til stede: Andreas, Mikkel, Søren, Joakim, Rasmus, Liv 

Dato til næste møde: tirsdag d. 10.9. hos Andreas 

Ordstyrer: Mikkel 

Referent: Liv 

 

Opgaver fra sidste gang: 

Klatreklubber som ejer Static Air i Tyskland og Sverige er blevet kontaktet og deres 
vurderinger indhentet. 

Selve Static Air er ligeledes kontaktet og der er mulighed for en prøveperiode på én måned. 

Der er blevet udarbejdet et udkast til en klubvært-kontrakt samt et jobopslag. 

  

Vision 

NKK vil gerne involvere Nørrebros lokalmiljø, muligvis med endags klatreworkshops på 
BaNanna Park. Der skal oprettes et udvalg, som kan gå videre med ideen. 

Rutebyggerworkshop #10 
Det er vedtaget, at Mikkel afholder en særlig rutebyggerworkshop #10. Målet med denne 
workshop er, at der hen over en weekend bliver uddannet nogle af NKK’s medlemmer med 
kompetencer til at kunne afholde NKK’s rutebyggerworkshops. Der er plads til 6 deltagere på 
rutebyggerworkshop #10, og den afholdes på sektion 2 og 3 i NKK d. 31.8. – 1.9. 
 
Klubdag 
Dato for den næste klubdag bliver d. ??? 
 
Bankskifte 
Bankskiftet sker straks efter d. 20.8.2019. 
 
Økonomi 



For at være sikker på at der ikke er gemte udgifter, og lave en foreløbig prognose med 
ikke-faktureret dog kendte udgifter, afholdes der et økonomimøde mellem kasserer og 
sekretær. 
  
Lounge 
Status på byggeprojektet i loungen (moonboard) står stille, da der afventes svar fra 
kommunen.  
 
Mobil adgang til boulderhallen / Problemer med døren (akut) 
Der er enighed om at forslaget omkring en mobil adgangskode skal meldes ud, vi vil gerne 
finde en arbejdsgruppe. Med den begrundelse, at dagskoden ikke virker i øjeblikket, og at 
Nørrebrohallen beholder omkring halvdelen af vores dagskort er det besluttet, at dette 
projekt har prioritet. Set i lyset af, at NKK på sigt får dobbelt så mange penge ind for 
dagskort, vil bestyrelsen gerne betale en arbejdsgruppe for at udvikle et nyt system. 
 
Static Air  
Det er besluttet, NKK skal have Statik Air. Vi køber de brugte dem fra Rosenheim. 
 
Klubvært 
Det er besluttet, at NKK ansætter en klubvært fra d. 9.9.2019. Der er en prøveperiode for 
begge parter, stillingen er derfor tidsbegrænset til slutningen af året, med mulighed for 
forlængelse. Stillingen bliver slået op mandag d. 12.8.2019 og ansøgningsfristen er d. 
23.8.2019. Jobsamtaler holdes fra d. 26.8.2019. 
  
Det er besluttet, at grebvaskerne tager en sidste omgang grebvask inden 
rutebyggerworkshop #10, hvor de alle har mulighed for at møde op og få godtgørelse for det, 
da det er to sektioner som skal pilles ned og vaskes. Det bliver en afslutning med stort 
grebvask, hygge, pizza og øl. 
  
Boulder bæst 
Konkurrencen boulder bæst bliver afholdt søndag d. 24.11.2019. Hallen er derfor lukket fra 
d. 18.11.2019 og holdtræning bliver rykket ud af huset den dag. 
 
Juniorhold 
Det er besluttet, at juniortilmeldingen ændres fremadrettet: De skal således betale halvdelen 
af kontingentet + en sæsons holdtræning per semester – dvs. de skal betale lige meget til 
både januar og juli. 
 
Klubtur tilskud 
Det bliver undersøgt om NKK får tilskud fra kommunen til klubture. 
 
Eventuelt 

- Indkøb til loungen (Frederik, talt om i de to foregående BM). Det er vedtaget, Frederik 
må gerne købe tingene. 

- Bornholm on the rocks guidebook. De spørger NKK, om vi gerne vil købe sider til 
reklame i deres nye guidebook. Forslaget er nedstemt. 



- Blæsere: Tim oplyser, at det ikke fungerer med den nyeste blæser, og at vi i stedet 
skal have flere loftsfaner, samt at fikse de gamle. Det er godkendt, vi vil gerne fikse 
fanerne samt have flere. Andreas tager kontakt til Tim og, og koordinerer med SA, 
som også skal hænge i loftet. 

- Akustik: Rasmus har kontaktet Alfa Akustik, de kommer mandag d. 12.8.2019 kl 17, 
for at kigge på klubben og give et bud. 


