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Bestyrelsesmøde 17. august 2021

Referent: Morten

Til stede: Nikolaj, Rune, Magnus, Mikkel, Linde, Bjarke, Morten

Ordstyrer: Magnus

Bestyrelsen er beslutningsdygtig.

Næste møde: Bestyrelsesweekend 25.-26. september hos Morten.

Dagsorden

• Opfølgning på opgaver
• Ekstraordinær generalforsamling ifm. rutebyg
• Genåbning af gæsteordning
• Genåbning af dagsbilletter
• Filtbelægning
• Coronaregler

Opfølgning på opgaver

Magnus

• Sammenfletning af Slack for bestyrelse og frivillige: Det spiller bare. Tutorial tilgår.
• Nyt medlemsystem: Arbejde på front-end er påbegyndt. På sigt kan konkurrence-app indlejres i

systemet.
• Beach-flag: Disse er endnu ikke indkøbt. Merch-udvalget får til opgave at gøre dette.

Nikolaj

• Projekt lu� (udsugning i hallen) er ikke kommet videre, da Jonas har ha� travlt med andre ting.
Men han har lovet at der bliver rykket på det nu.

• Beslutning om at det nye medlemssystem skal kunne håndtere sikringskurser for ikke-
medlemmer er overleveret. For nærværende bliver det til samme pris, men på sigt skal prisen
kunne di�erentieres.

• Sommerfest: Festudvalget afholder sommerfest 20. august. Der er sat 10’000kr af til arrange-
mentet, men festudvalget har tilsyneladende ikke brugt nogen af dem.
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• Nyt underlag på BaNanna: Der vælges asfaltering, da det er billigst. Kommunen har modtaget et
tilbud fra Colas på 62’000kr ex. moms. Det betyder at NKK betaler for asfalten og kommunen står
for resten. Det vedtages enstemmigt at NKK tager imod tilbudet. Nikolaj spørger til muligheden
for at etablere bænke og afspærring.

• Der er blevet ansat en ny sekretær (Morten).
• Der er blevet afholdt samtaler med ansøgere til klubværtstillingen. Der er kommet mange

ansøgninger, så det forventes at ansætte ny klubvært meget snart.
• Ansatte er dækket af en ansvars-/arbejdsskadeforsikring gennem DKLAF. Det er uklart hvad

præcis den dækker, og om der er særlige krav til f.eks. sikkerhedsudstyr. Nikolaj undersøger
dette. Det foreslås desuden at tegne en separat bestyrelsesansvarsforsikring.

• Der er oprettet en klubværtskonto, hvorpå der står op til 20’000kr. Dette for at lette klubværternes
arbejde.

• Ingen har fået til opgave at reparere/forny afskærmningen på BaNanna. Denne opgave stilles
klubværterne.

Linde

• Har forsøgt at oprette et konkurrenceudvalg, og har skrevet til frivillige til Pride/BaNanna Open.
Det foreslås at lave en specifik konkurrenceudvalgsdag.

• Udvalgsdagen var velbesøgt. Det foreslås at afholde udvalgsdag mere end een gang årligt, og
desuden have en fast dag – e.g. hver anden måned – hvor repræsentanter fra udvalgende mødes.

• Sidste udvalgsdag gik ikke helt gnidningsfrit. Der bør koordineres bedre i fremtiden.

Rune

• Der er kommet en forespørgsel på om ikke vindere af Bäst skal have deres navne indgraveret i
granitskiltene i klubben. Tim sørger for dette.

Ekstraordinær generalforsamling ifm. rutebyg

Punktet drejer som om at strukturen for rutebyg i NKK skal ændres da den ikke kan varetages på frivillig
basis. I sin nuværende form skal rutebyggerudvalget afholde en workshop hver anden uge, og forpligter
sig desuden til at skrue mindst 6 problemer af grøn/gul sværhedsgrad hver gang.

En ny løsning skal findes, og rutebyggerudvalget mener at denne beslutning bør tages af medlemmerne
til en ekstraordinær generalforsamling.

Mikkel præsenterer tre forslag til en ny struktur.
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Forslag 1 (frivillig)

Rutebyg fortsætter på frivillig basis. Dette kræver en lempelse af kravene: Workshops bliver i stedet
til byggedage. Altså udvalget kan ikke garantere en erfaren setter som kan hjælpe med kvalitet og
sværhedsgrad. En sikkerhedsansvarlig vil stadig sørge for at der bygges på forsvarlig vis. Der vil altså
kun stilles garanti om sikkerhed, ikke kvalitet, sværhedsgrader, etc. Byggedage vil fortsat ligge hver
anden lørdag.

Forslag 2 (semi-pro)

Lønnede rutebyggere sikrer hver anden fredag et sammenhængende sæt af høj kvalitet e�er klubbens
ønsker. Om lørdagen afholdes en byggedag e�er samme format som forslag 1. Desuden vil der hver
ottende uge afholdes workshop på et blankt lærred (altså: der vil ikke være rutebyg om fredagen), med
erfarne sættere, som kan hjælpe med rutebyg og i det hele taget afholde en god workshop.

Denne løsning vil koste omkring 81’000kr årligt (24 timer á 150kr plus feriepenge, 20 gange årligt).

Forslag 3 (pro)

Al rutebyg overgår til professionelle. Denne løsning vurderes til at ville koste minimum 110’000kr
årligt.

Diskussion

Stemningen i bestyrelsen er at forslag 2 er den bedste løsning.

Coronaregler (flyttet frem på dagsordenen)

De nye retningslinjer fra DKLAF indeholder kun een regel: alle over 18 år skal tjekkes for coronapas
dagligt. De skriver ikke hvad konsekvensen for ikke at følge reglen er. Order “stikprøve” er fjernet, men
det lader umiddelbart til at reglen fungerer på samme måde som tidligere.

Det besluttes at Linde hænger en stikprøvetjekliste op i klubben, således at alle medlemmer kan udføre
stikprøvekontrol som nødvendigt.
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Genoptagelse af gæsteordning

Ordningen skal genoptages. Rune tager kontakt til receptionen. DKLAF har en liste af klubber som er
med i ordningen.

Genoptagelse af dagskort

I øjeblikket kan et medlem have op til tre betalende gæster med. Denne ordning fortsætter. Coronasko-
ordning, lukkede toiletter, etc. ophæves. Magnus sender SMS ud om dette.

Filtbelægning

Det er foreslået at belægge madrasserne i hallen med filt for at afhjælpe støv.

Rune bemærker at rengøringen er gode til at rengøre madrassen, så hvis en filtbelægning kan samle
mere støv, vil det gøre hele klubben mere ren.

Linde har talt med Gubbies. De har givet et tilbud på 147’555kr inkl. moms.

Det besluttes at lade beslutningen afgøres til den ekstraordinære generalforsamling, hvor Linde vil
præsentere tilbudet fra Gubbies.

Ekstra punkt: medlemslo�

Er medlemslo�et hævet? Ja, dette blev besluttet på et tidligere bestyrelsesmøde. Morten følger op på
det, og hæver lo�et i Klubmodul.

Ekstra punkt: post-corona

Kan coronating fjernes fra hallen? Ja, det kan det godt. Næste bestyrelsesmedlem i klubben gør det.

Ekstra punkt: Pride

Pridearrangement foregår i klubben 19. august 10:00-22:00.

Der mangler lette problemer i klubben. Mikkel tager kontakt til Nicklas og Nicoline.
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Ekstra punkt: Boulder Cup

Der mangler fortsat frivillige til opsætning, som dommere, isolationsvagter og speaker.

Ekstra punkt: Bäst

Hvornår skal det afholdes? Mikkel siger første weekend i december.
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