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Bestyrelsesmøde 5. juli 2021

Til stede: Andreas, Mikkel, Rune, Linde, Nikolaj, Søren

Næste møde: Afstemning på Slack

Referent: Liv

Ordstyrer: Mikkel

Opgaver siden sidst

Nikolaj har kontaktet Jonas og Jens ang. ClimbLab/lu�filtrering. Nikolaj arbejder videre på projektet.

Nikolaj har snakket med DKLAF om at NKK gerne vil involveres i FRB klatreklub eller andre projekter i
området.

Nikolaj har været til DIFs generalforsamling gennem DKLAF.

Linde har været i kontakt med Gubbies ang. filtbelægning, men har ikke fået et tilbud endnu, hun
arbejder videre på projektet. Rengøring af filtbelægning sker bare med almindelig støvsugning med
rengøring, det behøves nok ikke at være mere rengøring end nu.

Dagsorden

• Ny sekretær
• Flere medlemmer
• Dagsbilletter
• Mobilepay
• Bornholmerudvalget
• Nørre Fælled Skole
• Li� til BaNanna
• Sikringskurser

– Evaluering af de store kurser
– Sikringskurser for ikke-medlemmer

• Træneruddannelse
• Holdtræning EF 21
• Juniorhold, torsdagstræning
• Udstyr til højvæggen
• Topreb på BaNanna
• Skilte på BaNanna
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• Festudvalg: penge til sommerfest
• Eventuelt:
• rengøring

Referat

Under maden bliver der snakket om en vandskade på BaNanna, som skal repareres hurtigst muligt.
Spørgsmålet er, hvornår det skal repareres.

Ny sekretær

Nikolaj har ikke fået nogle ansøgninger endnu. Nikolaj har dog en mulig kandidat. Der skal afholdes
ansættelsessamtaler. Rune gør det. Nikolaj vil også gerne være med, Andreas er også med. Liv, Nikolaj
og Magnus udarbejder en FAQ.

Flere medlemmer

Liv sætter medlemslo�et op i denne her uge. Ventelisten sættes på 10 personer.

Dagsbilletter

Der er et forslag om at sælge dagsbilletter igen. Receptionen er klar til salg. Receptionen vil dog ikke
refundere, hvis nu der allerede er 50 i hallen. Der bliver sagt, at der gerne må være flere i hallen. Der
må være 75 i boulderhallen, hvis coronareglerne skal overholdes. Receptionen checker coronapas.

Med et buddy-system er det ikke et problem.

Lige nu virker dagskoden ikke. Det opdaterer hverken medlemmer eller dagskoden. Det inkluderer
også de 100 nye medlemmer vi får. Alex vil kigge på det torsdag eller fredag. Størstedels kommer vi
også uden om det problem.

Receptionen kan godt håndtere et buddy-system, de skal vise medlemskabet og Det er besluttet, at
der bliver solgt dagsbilletter til venner af medlemmer: buddy system. Der er en begrænsning på at
man maks må tage 3 venner med ind som medlem.

Rune formulerer en mail ang. buddy-sytemet. Der skal ind i mailen, at der ikke er lånesko i hallen. Der
må være 3 buddies pr. medlem. Medlemmet skal ind og tjekke, om der er plads i�. 50 personer i hallen
– Rune sender den ud på Slack. Den skal ud til dansk og engelsk.
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Mobilepay

Det ville give mening i�. salg ved events. Magnus kom frem til at det var dyrt og besværligt.

Bestyrelsen vil gerne have et eget betalingssystem implementeret i det nye medlemssystem.

Bornholmerudvalget

Nikolaj vil gerne have afsat et beløb: Når der er arbejdsweekend på Bornholm kan man få tilskud fra
NKK, som gerne må ligge højere end turtilskud.

Det er besluttet, at medlemmer får 200 kr tilskud til Bornolmer arbejdsweekender. De skal indsende
dokiumentation for at de har været på tur. Enten en billet eller et billede af sig selv.

Li� til BaNanna

Der er et forslag om at skrotte ideen igen. Det billigste tilbud som Mikkel har fået ind var på 188.000 kr.
eks. moms. for én li�, derudover en parkeringsplads. Den sidste regning var på 21.500 kr. for 2 li�e for
7 dage. Så det skal bare gøres noget o�ere, NKK skal ikke have en egen li�.

Sikringskurser

Evaluering af de store kurser

Der var kun 6 på kurset, ikke 9. Men det er stadig en god idé at være to instruktører på ét kursus. Der er
mange fordele, bl.a. man kan lære kursisterne mere.

Der bliver sagt at det er en god ide med to instruktører, det skal bare gå i 0, det gør det med to
instruktørerer og 6 kursister. Man må stadig gerne gøre det alene.

Det skal stadig afprøves om det fungerer med 9 klatrerer.

Der er et forslag om at holde kurset en halv time længere.

Der er et forslag om at der skal være tre lette ruter ved siden af hinanden, som ikke ligger oven i
hinanden, så alle nybegyndere kan klatre. Det kunne f.eks. være tre ruter på jugs som bare bliver
siddende. Der er kun to nemme ruter lige nu, den sidste vil Mark og Søren bygge.
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Sikringskurser for ikke-medlemmer

Der er et forslag om at åbne sikringskurser op for ikke-medlemmer til en højere pris. Medlemmer skal
have førsteret.

Sekretæren påpeger, at det er rigtig meget ekstra arbejde til sekretæren. Især pga. Klubmodul. Det
kunne være en ting som kunne implementeres i den nye hjemmside?

Der bliver stemt om der skal åbnes op for ikke-medlemmer, hvis det er administrativt muligt i den
nye hjemmeside – for en højere pris og i et begrænset tidsrum. Medlemmer har altid første prioritet,
medlemsprisen bliver altid den samme.

Enstemmigt vedtaget.

Juniorhold, torsdagstræning

Vedtaget, at én træner får godtgørelse for torsdagstræning. Det er vedtaget med tilbagevirkende
kræ�.

Træneruddannelse

Der skal uddannes flere trænere. Mange har allerede fået uddannelsen, og flere vil gerne have den.
Desuden ønsker flere at tage træner 2 -uddannelsen.

Det er besluttet, der skal være flere træner 1 og 2 -uddannede i NKK.

Holdtræning EF 21

Der er kommet en ny holdstruktur med 20 træningsgange pr. semester. Lige nu har juniortrænerne
fundet datoer til 18 træningsgange.

Det påpeges at børne- og juniortræning skal følge skoleåret, dvs. også i august.

Lige nu kører det som det kan og som det kan, som trænerne har mulighed.

Bestyrelsen giver frie hænder til trænerudvalget.

Topreb på BaNanna

Ikke tilladt i følge reglerne. Bestyrelsen diskuterer spørgsmålet på et andet tidspunkt.
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Skilte på BaNanna

Der står ikke noget med åbningstider. Der står meget langt nede, at man skal være medlem. Der er et
forslag om at lave egne skilte, som monteres på selve klatrevæggen.

Festudvalg: penge til sommerfest

Det er besluttet, at budgettet til sommerfesten er på 10.000 kr.

Rutebyg

Rutebyggerudvalget kan ikke længere opretholde den struktur som der har været.

Der er tre forslag:

1. Udelukkende frivillig med fokus på sikkerhed. Hver anden uge. Ikke den jævne fordeling i
niveauer og generel variation.

2. Semiprofessionel løsning: hold af lønnede rutebyggere som sikrer et minimumsniveausæt én
dag. Dere�er kan alle medlemmer til en workshop bygge oveni.

Hver 8. uge kommer der to professionelle lønnede rutebyggere som afholder en workshop for
medlemmer på en nøgen væg. Her er der tale om en hel normal ansættelsesproces.

3. Ren professionel rutebyg.

Der bliver spurgt ind til hvor hyppigt der skal bygges, der bliver sagt at det er en meget god frekvens
klubben har nu. Også fordi klubværternes arbejde afhænger af det.

Der foreslås at afholde en ekstraordinær generalforsamling angående rutebyg.

Eventuelt

Udskudt til næste møde.
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