Bestyrelsesweekend den 11.4.2019
Mødested: Græsted
Til stede: Joakim, Mikkel, Andreas, Rasmus, Laura, Mathias, Søren, Liv

Ordstyrer
Mikkel

Referat
Liv

Dagsorden
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

BaNanna
- B-medlemskaber og kurser som K2
- DKALF-årskontingent på 35 kr pr. medlem: BaNanna medlemmer
(Sekretærens beretning af situation)
Dropbox
- skal vi skifte over til Drive?
- Hvornår smider vi bilag ud, for at ryde op i dropboxen?
Sekretærens arbejdstid
- Fonde og legater, eks. Airbnb
Hold
- Trænersituationen på begynder-letøvetholdet
- Skal der oprettes et hold i lilla/rød?
- Forlængelse af forløberne til at inkludere 12 træninger for begynderne
Faciliteter
- Det åbne grebrum skal organiseres
- Det lukkede grebrumorganisering
- Maling af hallen
- Opsætning af lyddæmpende plader
Loungen
- Slack line
- Indkøb af nye sofaer og opgradering af loungen
- Indkøb af lånesko med tydelige størrelser så vi undgår “skobunken”
- Hvor skal den mobile klatrevæg bo?
- Cracktrainer
- Kalk med kalkbolde/flydende kalk til hallen
- Børster
- Crashpads
Foreningsforsikring
eventuelt:
- Visioner

1.

Bananna Park medlemskaber

K2 kursus
Det er besluttet, at B-medlemmer ikke må tage NKK’s kurser, herunder sikringskurser. Det
blev besluttet, at der ikke vil blive afholdt sikringskurser på BaNanna. BaNanna medlemmer
skal have et sikringsbevis inden de bliver medlemmer.
DKLAF medlemskaber
Det er besluttet at, medlemskabet skal justeres med 35 kr til næste generalforsamling.

2.

Dropbox

Skal vi skrifte fra dropbox til drive?
Det er besluttet, at NKK flytter sine data delvist over fra dropbox til drive, alt udover
følsomme data.
Hvornår smider vi bilag ud, for at rydde op i dropboxen?
NKK skal gemme på bilag i 5 år.

3.
Sekretærens arbejdstid
Det er besluttet at sekretæren søger fonde, når der er brug for det – såfremt der er tid til det.

4.
Hold
Trænersituationen
Det er besluttet, at holdtrænere ikke får sat penge af for at bygge ruter til holdet. Trænerne
må gerne ”bestille” ruter hos rutebyggerne
Hold lilla rød
Det er besluttet, at NKK gerne vil tilbyde et kursus på niveauet lilla/rød igen.
Forlængelse af begynder-letøvethold
Vi sigter efter at strømligne alle hold: junior, begynder og letøvetholdet (med 12 gange), for
at undgå forvirring om hvornår hallen er lukket.
Der bliver lavet et budget: Kontingentet til begynder og letøvetholdet skal derfor øges til 700
kr for 12 træningsgange. Hvis der er flere deltagere end minimumskravet på 16, så kan man
snakke om at der skal være 5 trænere på begynder letøvet i sted for 4. Det afhænger af
trænergruppen, om der er 4 eller 5 trænere på.
5.
Faciliteter
Det åbne og lukkede grebrum

Det er besluttet, at organisering af de her rum sker til klubdag.
Maling af hallen
Der er enighed om at der ikke skal males, NKK er fed og skiller sig ud fra andre klubber.
Til klubag: maling i gul/sort ved indgangen og loftet oppe på bouldervæggen. Muligvis endda
cykelslager som gummi på kanten.
Opsætning af lyddæmpende plader
Det er vedtaget, NKK vil gerne investere penge i lyddæmpende plader.
Slack line
Der er enighed om, at det er en fed ide med slackline, det bliver og ikke nu – men efter
monboardet.
Indkøb af nye sofaer og opgradering af loungen
Loungen får en makeover til klubdag, medlemmer spørges om de har sofaer tilovers.
Indkøb af lånesko med tydelige størrelser så vi undgår “skobunken”
Køb af sko til ikke-medlemmer bliver ikke prioriteret ift. andre opgaver, men det undersøges,
om NKK fremover stiller lånesko til rådighed.
Hvor skal den mobile klatrevæg bo?
Der er enighed om at der skal komme liv i den mobile klatrevæg igen. Pladsmæssigt er det
ikke muligt, at den står i BaNannas opbevaringsrum.
Det er vedtaget at der må købes en trailer til omkring 15.000 kr. til den mobile klatrevæg.
Det er aftalt, at hvis der bruges over 15.000, så spørger Mathias og Joakim bestyrelsen på
slack. De andre bestyrelsesmedlemmer SKAL give udtryk for deres enighed/uenighed
indenm for 72 timer, ellers må de bare købe.
Cracktrainer
Der er enighed om, at en cracktrainer er en god ide. Bestyrelsen mødes med Johan
Dallmeyer for at vende ideen.
Kalk med kalkbolde/flydende kalk til hallen
Det er vedtaget at næste gang der skal fyldes op i kalkkasserne (så ikke først, når alt kalk er
brugt op), så vil NKK gerne køre en testperiode med kalkbolde.
Udluftningsprojetet er levende.
Børster
Det er besluttet, at der skrues nye hoveder på børsterne til klubdagen. Det er blevet
besluttet, at der købes børster til klubture hvorpå der vil stå ”Turbørste”.
Crashpads
Der er blevet lavet et live-update på facebook, hvor Lisa har fået tilladelse til at købe 4
crashpads, 2 af hver af dem som hun foreslår til omkring 8000 kr.

6.
Foreningsforsikring
Det undersøges af formanden og sekretæren, hvad vores forsikring præcis dækker over.

8.
Eventuelt
Der er et forslag om at gøre mere ud af klubture, så flere kommer med.
Vision: at inddrage Nørrebros lokalmiljø i NKK

