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3. Klubvært i NKK
Formand Joakim fremlægger (på engelsk).
Forslag: At ansætte en klubvært i NKK i en prøveperiode frem til den ordinære
generalforsamling i 2020. Indstillet af: Bestyrelsen Grundlag: Bestyrelsen foreslår, at
ansætte en klubvært til at varetage den daglige drift i hallen og til at facilitere det frivillige
arbejde i udvalgene. Det foreslår vi, da vi mener, at de frivillige i klubben og i diverse udvalg
bruger uforholdsmæssigt meget tid på drift. En klubvært ville kunne skabe mere
strukturerede rammer, hvor frivilligheden kan koordineres, fokuseres og trives. Samtidig ville
den daglige drift blive bedre afviklet. Klubværtens arbejdsopgaver vil bl.a. være:
● Nedpilning, vask og sortering af greb (erstatning for grebvaskere).
●
●
●
●

●

Indkøb, udskiftning og påfyldning af standardvarer (kalk, børster, udstyr mm). (en
opgave der lige nu ligger hos facilitetsansvarlig).
Håndtering af den daglige kontakt med Nørrebrohallen og især rengøringen. (også
en opgave, der ligger hos facilitetsansvarlig nu).
Diverse pedel- og håndværkeropgaver.
Understøttelse af klubbens frivillige udvalg (såsom at købe reb, sko eller lignende. De
frivillige som fx juniortrænere identificerer stadig problemerne/hvad der er behov for
og meddeler dette til klubværten, så han kan handle ind).
Øvrige forefaldende opgaver.

Rammer: Arbejdstid: 10-15 timer om ugen. Periode: Som forsøg frem til GF i marts 2020.

Kassereren har to forslag til budgettet: 20-25.000 kr kommer det til at koste for
prøveperioden indtil marts. Det kommer til at koste omkring 92.000 kr om året, at ansætte en
klubvært.
Der bliver spurgt ind til, hvordan bestyrelsen har kunnet mærke en professionalisering i
klubben og dermed et behov for en klubvært. Der bliver svaret, at der er et stort behov for
ruter på et højt niveau, såsom en hurtig udskiftning af ruterne. Denne professionalisering vil
bestyrelsen gerne imødekomme og understøtte.
Stillingen vendes og diskuteres, der bliver nævnt bekymringer og stillet spørgsmål til
stillingen i sin praksis.
- klubværten er ikke den eneste løsning, men at der også er alternativer. Problemet er
lige nu er, at ansvaret ligger hos en lille håndfuld frivillige, som hurtig brænder ud.
- En stor del af klubværtens opgave skal være, at vaske greb – alle greb, så det
kommer til at tage en del timer. Derfor er bestyrelsens forslag 10-15 timer, baseret på
den tid, grebvaskerne har brugt.
- Processen, som har ført til bestyrelsens forslag om at ansætte en klubvært har været
grebvask- strukturen. Mange har ikke lagt mærke til, at der er blevet brugt enormt
meget tid på at lære grebvaskere op, da det har været én eller to personer, som har
gjort det. Frivillige, som brænder ud. Klubværten er derfor et forslag om, hvordan
klubben og strukturen omkring rutebygning kan blive mere bæredygtig – dvs. at
opretholde det hurtige tempo samt kvaliteten i rutebygning.
- Der bliver sagt, at beslutningen omkring en klubvært kommer an på hvilken slags
klub vi gerne vil have fremover. Skal det være en professionel klub, eller et samfund
med sammenhold og frivillighed. Der bliver tilføjet, at forslaget angriber fundamentet,
som NKK er bygget op på. Formanden redegør for, at klubværten ikke skal tage
nogle opgaver fra de frivillige, men at han netop skal være der, for at understøtte
dem. Det ville resultere i, at klubben kunne løfte projekter hurtigere
- Der bliver spurgt om, hvor grænsen mellem betalt- og frivilligarbejde så gå. Lige nu
har klubben bl.a. en lønnet sekretær og derudover bliver trænere, grebvaskere,
rutebyg til konkurrencer, workshops mm. betalt med godtgørelse.
- Hen over årene har der været mennesker og bestyrelsesmedlemmer som har
besluttet, at nogen bliver betalt eller godtgjort for deres arbejde, så det er vores
allesammens ansvar at vi er her, hvor vi er nu.
- Det er altid hårdt arbejde at hyre frivillige, og at en klubvært ikke vil løse dette
problem. Det er ikke klubværtens opgave at motivere de frivillige, men at understøtte
dem med materialeindkøb eller på anden måde.
- Det er vigtigt at understøtte og fremme den frivillige energi, og det er noget, som
gammeldags grebvask gjorde. Det er noget, han synes mangler, og det er det
klubben skal have igen: en dag hvor man samler sig omkring et fælles mål.
- Der bliver sagt at det er tydeligt, at der er et problem lige nu. 100.000 kr kunne dog
også bruges på at aktivere frivillige. Der kunne betales kurser for bestyrelsen omkring
medlemsaktivering, for at investere pengene i noget, der varer ved.
- I forhold til frivilligarbejde nævner et medlem (Johan), at ikke har fået en mail om, at
der har været brug for hjælp. Måske en ny struktur kunne hjælpe, så der ikke er alle
de her små grupperinger i klubben, som holder sig for sig selv.
- En klubvært ville vær en person, som medlemmerne kan henvende sig til.

-

Der bliver taget godt imod at bestyrelsen har besluttet, at klubværten ikke skal sidde i
bestyrelsen.
Klubværten tager imod arbejdsopgaver fra både bestyrelsen og medlemmerne.
Om klubværten er en succes bliver målt på subjektive erfaringer til den ordinære GF i
marts.
Ruteudvalget har ikke brug for en klubvært, men synes det er en god idé, at
klubdagen kunne blive understøttet af klubværten.
Det er måske naturligt, at frivillige brænder ud på et tidspunkt, men så kan man finde
nye, der tager over.
Der bliver spurgt om, hvilke kvaliteter bestyrelsen leder efter. Mikkel fortæller, at det
er basis håndværker færdigheder.
Der bliver påpeget, at det kunne være rart, hvis der var nogen/nogle frivillige som har
ansvar, og hvilke man kan henvende sig til, når man er i klubben.

Der skal stemmes, om NKK gerne vil ansætte en klubvært i en prøveperiode. Der bliver
stemt hemmeligt. Stemmer: 15 ja, 3 blanke, 12 nej. Det er ikke en entydig flerhed, som
gerne vil have en klubvært. Bestyrelsen foreslår derfor, at ansætte en professionel
grebvasker i stedet for. Der bliver dog påpeget, at bestyrelsen har fået mandat til at ansætte
en klubvært i en prøveperiode.
4.
BaNanna-medlemskabet, forbundskontingent og pris
Forslag: At hæve prisen for BaNanna-medlemskabet fra 125 kr/år til 160 kr/år. Indstillet af:
Bestyrelsen Grundlag: Hvis bureaukratiet (klubmodul & kommunen) tvinger os til at
indberette BaNanna-medlemmerne på lige fod med resten af vores medlemmer, så kommer
vi automatisk til at betale kontingent på 35 kr til Dansk Klatreforbund pr. BaNanna-medlem.
Det kan vi blive nødt til, hvis ikke der findes en løsning (det arbejder vi på op til mødet). Hvis
ikke en løsning kan findes, så skal vi bruge generalforsamlingens mandat til at ændre prisen
inden næste års medlemstal opgøres. Det er dog ikke vores ønske at hæve prisen: Da
BaNanna-medlemskabet mest af alt er oprettet for at springe igennem de kommunale ringe,
så forsøger vi så vidt muligt at holde prisen lavt. Desuden er medlemskabet ikke en egentlig
klubtilknytning, men blot en undskyldning for at få lov at klatre på BaNanna. De fleste, der
udelukkende er BaNanna-medlemmer og ikke NKK’ere, er højst sandsynligt medlem af
andre danske klatreklubber og er dermed også allerede forbundsmedlemmer gennem andre
klubber
Vi vil gerne stemme om at give bestyrelsen mandat til at øge BaNanna medlemskab.
Flerhed til ja, ét nej. Bestyrelsen har fået mandat til at øge prisen, såfremt det bliver relevant.

5.

Forøgelse af antal morgenmedlemskaber

Forslag: At hæve antallet af morgenmedlemskaber fra 100 til 150. Indstillet af: Bestyrelsen
Grundlag: Der lader til at der stadig er plads til flere klatrere i hallen i morgenmedlemmernes
tidsrum. Hallen kan altså blive brugt i højere grad uden at overbefolke den. Bestyrelsen er af
den tro, at antallet kunne hæves yderligere, men foreslår en konservativ fremgang.

Formanden påpeger, at vi gerne vil øge morgenmedlemskaberne moderat for at være sikker
på, at det fungerer.
Alle stemmer ja for, at NKK får 50 flere morgenmedlemskaber.

6.

Køb af musikanlæg

Forslag: At der købes et nyt musikanlæg til klubben. Indstillet af: Søren Riis Andersen
Grundlag: Det nuværende anlæg svinger utrolig meget i kvalitet: nogle gange er der kun
musik i den ene eller anden ende af hallen, hvis det overhovedet vil spille.
Der skal ikke stemmes om noget, da der ikke er et konkret forslag. Julian bliver ved med at
fikse anlægget, og sender bestyrelsen et forslag om et budget, der skal bruges for at fikse
anlægget.

7.

Køb og montering af akustikplader

Forslag: At der købes og opsættes akustikplader i loftet af hallen. Indstillet af: Rasmus
Guldberg Madsen Grundlag: Der er dårlig akustik i hallen og meget rumklang. Der er
indhentet et tilbud fra Alpha Akustik, der kan læses i bilaget (fremsendt på mail). Yderligere
forklaring ved mødet.
Der er én tilstede som arbejder i et firma, der laver lyddæmpende plader af 100%
genbrugsmateriale. Hans firma har allerede sagt at de gerne vil give NKK et tilbud, der er
mindst lige så dyrt eller billigt som Alfa akustik.
Prisen hos Alfa akustik er 38.000 for pladerne, plus 20.000 eller 40.000 for montering, hvilket
er 70-90.000 kr.
Det bliver påpeget, at vi ikke har andre klubber, hvor de har akustikplader, for at
sammenligne. Der bliver svaret, at man ikke ville skulle råbe til hinanden. Det er meget
individuelt hvordan støj påvirker en.
Det bliver påpeget, at det også vil koste en del, at afmontere pladerne og montere dem igen
et nyt sted, i tilfælde af at NKK flytter.
Ham fra akustikfirmaet forklarer, at det bliver nemt selv at montere pladerne, hvis kranen
kører. Han påpeger også, at man bare kan hænge dem op med velcro, hvilket fungerer
endnu nemmere.
Der bliver påpeget at det er mange penge, også i forhold til fx klubværten.
Hvis de monteres af Alfa akustik, skulle det tage omkring to dage at sætte dem op.
Der bliver stemt 16 for og 5 imod. Vi går videre med akustikplader.

8.

Evt.
a. Klubdag (udvalget fremlægger)

Det handler om at motivere mennesker til at arbejde på klubdage, hvis der er noget arbejde,
eller bare at se en film. Ideen er, at det bliver afholdt hver anden måned.
De sætter en boks op, hvor medlemmer kan skrive deres ideer til projekter, eller meddele
udvalget, hvad de kan, som fx at afholde workshops.
Det er klubdagsudvalget, som sender invitationer ud til medlemmerne, en måned klubdagen
afholdes. Det kommer til at ske over mail, hjemmeside og facebook.
Udvalget siger, at det ville være ideelt, hvis der altid var to hovedansvarlige der stod for
klubdagen. Det ville derfor være perfekt hvis der var 4 eller 6 i udvalget.

b. Festudvalg og julefrokost
I øjeblikket eksisterer der ikke et festudvalg.

