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Referat

1. Valg af dirigent

Andreas

2. Valg af referent

Liv

3. Formandens beretning

Formanden beretter, der er sket følgende ændringer i løbet af det sidste år:
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Faciliteter

• Svampen blev bygget om
• Moonboardet er færdig
• Loungen er færdig
• Grebvaskemaskine er købt
• Kortlæser (der arbejdes)
• Status på madrasser i hallen (Ja)
• Beklædning af madrasser (Nej)
• Anlægget (er købt)
• Venteliste - det er blandt forslagene

Organisering

• Klubværter er blevet ansat
• Studiemedlemskaberne er afviklet

Diverse

• Der er blevet afholdt Boulder Bäst med stor succes
• NKK er fortsat lukket grundet Covid-19
• Genåbning: Formanden påpeger, at genåbningen af boulderhallen stadig er uvis. Klubben venter

på udmeldelser fra både DIF og DKLAF.

4. Udvalgsformændenes beretninger

Konkurrenceudvalg

Formanden og Mikkel reklamerer for konkurrenceudvalget. Mikkel foreslår, at strukturen gerne må
omtænkes, f.eks. har forbundet spurgt ind til, om NKK vil afholde flere konkurrencer. Derudover er der
mulighed for flere Hyggeboulder.

BaNannaudvalg

Der bliver bygget nye ruter på BaNanna i uge 22. Forhåbentligt bliver der også afholdt BaNanna Open,
på nuværende tidspunkt regner udvalget med det. BaNanna udvalget mangler også nye medlemmer,
man må gerne tage kontakt til Mikkel.
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Rutebyggerudvalg

NKK har fået en ny kaosvæg, hvor den tidligere svamp har stået, samt en ny, udvidet slabvæg ved
indgangen. Til den nye kaosvæg har klubben fået Stökt appen. Her kan alle lave problemer og logge
dem i appen. Boulder Bäst var en succes, der var god stemning og glade medlemmer. Indkøb af greb
kører stadig som planlagt på trods af nedlukning.

Klubværterne har lavet et kæmpe stykke arbejde i grebrummet. Både til opbevaring, sortering og til
vask. Der er derudover kommet opbevaring i både højvæggen og bag bouldervæggen. Som besluttet
på den sidste generalforsamling er der blevet købt en ny grebvaskemaskine, som er meget bedre og
mere e�ektiv end den gamle – og det vigtigste af alt: grebene bliver rene.

Den nuværende rutebygningsstruktur kræver flere headsættere, end der er nu. Det er en løbende
diskussion i udvalget. Udvalget håber, at der fortsat kan blive bygget hver anden uge, men kan ikke
garantere det.

Tænerudvalg

Klubben ved på nuværende tidspunkt ikke, om der vil være hold til e�eråret.

Magnus forklarer ideen bag den nye holdstruktur: sæsonen bliver udvidet fra 12 til 20 træningsgange
pr. sæson (hhv. forårs- og e�erårssæson). Juniorholdet kommer til at træne alle 20 gange, mens
voksenholdet bliver delt op i 2 hold á 10 træningsgange. Der vil dermed være i alt 4 voksenhold fordelt
på et helt kalenderår. Denne opdeling giver mulighed for en gradvis udvikling fra et begynder- til et
letøvet- og øvet hold. Træningen vil fortsat ligge om mandagen.

Juniortrænerne

Søren beretter, at juniorholdet er i fuld gang med sæsonen. De startede på BaNanna og er nu rykket
ind i boulderhallen samt højvæggen.

Juniortrænere er blevet uddannet fra forbundet i e�eråret.

Højvægsudvalg

Tobias beretter om alt det, der er sket med højvæggen: Klubværterne har bygget hylder til opbevaring
i tårnet. Højvæggen har fået en del greb fra boulderhallen.

Der er blevet indkøbt nyt rutebygger udstyr, og Mikkel har afholdt en workshop, hvor han har uddannet
en håndfuld medlemmer i at bruge udstyret ansvarligt. Der er blevet sat nye ruter under workshoppen.

4



Ordinær generalforsamling i Nørrebro Klatreklub 29. april 2021 kl. 18:00

Der er planer om at afholde flere workshops, hvor flere medlemmer bliver uddannet i at bruge det nye
rutebygger udstyr.

Der er planer om at få sat forskellige slags ankre op halvvejs på væggen, så der kan blive afholdt multi
pitch kurser. Den mobile klatrevæg står stadig hjemme hos Mark. Han påpeger, at hvis nogen gerne vil
have den ud på en højskole eller en festival, kan man hive fat i ham.

Turudvalget

Alexandra har mange gode ideer, men er den eneste i udvalget.

Rune forklarer den nye ordning til at tage på turene.

Festudvalg

Søren har meldt sig ind i festudvalget og har e�er sigende fået flere med på vognen. Som udval-
gsansvarlig beretter Søren, at bestyrelsen gerne vil afholde en udvalgsdag e�er genåbningen.

5. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Kassereren Nikolaj fremlægger regnskabet1 for 2020 og præsenterer budgetforslaget2 for 2021. Re-
visoren Mathias har godkendt regnskabet med en note om, at der skulle have været indhentet flere
projektforslag til en ny kaosvæg.

Budgettet for 2021 er enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

6. Fremlæggelse af forslag til næste års aktiviteter med budgetforslag

6.1 Forslag om begrænsning af dagsbilletter og ny medlemsfordeling

Corona-klatringen og indførelse af skosystemet har vist os, at vi sjældent har ramt lo�et på 50 besø-
gende ad gangen i hallen, siden dagsgæsterne ikke havde adgang e�er genåbningen i sommer. Derfor
foreslår bestyrelsen at begrænse dagsgæsternes adgang, da det lader til især at være presset fra dem,
der er anledning til spidsbelastningerne om e�ermiddagen i hverdagene.

Bestyrelsen er ikke ude på fuldstændigt at udelukke dagsgæster, da det ikke er i vores interesse på
den måde at lukke klubben, og da det er i strid med visionen i §3 i NKKs vedtægter. Desuden havde

1https://nkk.klub-modul.dk/cms/clubnkk/ClubImages/Regnskab%202020.pdf
2https://nkk.klub-modul.dk/cms/clubnkk/ClubImages/Budget%202021.pdf
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klubben en indtægt på omtrent 200.000 kr om året fra dagsbilletter før corona. I snit svarer det til ca. 20
gæster om dagen. Derfor foreslår bestyrelsen at åbne for dagsgæster i begrænsede tidsrum for dermed
at skabe bedre rammer for både gæster og medlemmer - under hensyntagen til den økonomiske
konsekvens. Der er et forslag om at begrænse dagsgæsterne til enten:

• lørdag og søndag
• fredag, lørdag og søndag
• samme tidsrum som morgenmedlemmerne

At hæve medlemsantallet med enten:

1. 150 medlemskaber og 150 morgenmedlemskaber
2. 100 medlemskaber og 200 morgenmedlemskaber
3. 50 medlemskaber og 250 morgenmedlemskaber

Økonomisk oversigt over ovenstående forslag:

1. Yderligere 150 medlemskaber og 150 morgenmedlemskaber giver 950 medlemmer og 300 mor-
genmedlemmer i alt med en ekstra indtjening ved udsolgte medlemskaber på 210.000 kr.

2. Yderligere 100 medlemskaber og 200 morgenmedlemskaber giver 900 medlemmer og 350 mor-
genmedlemmer i alt med en ekstra indtjening ved udsolgte medlemskaber på 185.000 kr.

3. Yderligere 50 medlemskaber og 250 morgenmedlemskaber giver 850 medlemmer og 400 mor-
genmedlemmer i alt med en ekstra indtjening ved udsolgte medlemskaber på 160.000 kr.

Bestyrelsens forslag kommer fra det perspektiv, at mange gerne vil have medlemskaber i NKK. For-
manden understreger, at der fra bestyrelsens side ikke er tale om at lukke af for dagsgæsterne. Der
bliver spurgt ind til, om der er statistikker på, hvor mange dagsgæster der kommer pr. dag og på hvilke
tidspunkter. Det er der desværre ikke, og det kan det nuværende system desværre heller ikke levere.
Man har kunnet se på google analytics, at de travleste dage har været tirsdag og onsdag.

Der bliver spurgt ind til, om man kunne lave en begrænsning på dagsbilletterne på for eks. 10-15 gæster
ad gangen. Da det på nuværende tidspunkt er Nørrebrohallens reception, der står for billetsalg, kan
den slags desværre ikke administreres. Receptionen kan godt administrere de ovenstående forslag,
hvor dagsbilletterne begrænses på bestemte dage.

Det bliver nævnt, at Kommunen også mister penge på, at NKK begrænser dagsbilletterne. Der bliver
sagt at det økonomiske aspekt er vigtig, siden dagsbilletterne udgør så stor en indkomst. Der bliver
også sagt, at der i gamle, gamle dage har været et medlemslo� på 1000 medlemmer, hvilket ikke
fungerede særlig godt, da der var for mange i hallen ad gangen. Det har dog været inkl. dagbilletter.
Flere morgenmedlemskaber, siger vedkommende, ville derfor være at foretrække.

Der bliver sagt fra et andet medlem, at 20 dagsgæster per dag er mange, og at 150 flere medlemmer
ville gøre en kæmpe forskel i den forstand, at der ville være mindre trængt i hallen.
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Der bliver spurgt ind til, om bestyrelsen har overvejet, at mange af de besøgende i NKK også er pirat-
gæster. Bestyrelsen vil gerne lave nogle tjek af medlemskaber, når NKK åbner op igen.

Det bliver påtalt, at mange medlemmer ikke er flyttet fra København eller er stoppet med at bruge
deres medlemskab. Bestyrelsen har ikke noget overblik over, hvem der bruger sit medlemskab. Der
skal udvikles et nyt system, for at indsamle data. Det kan det nye dørsystem forhåbentligt hjælpe med.
Der er et tilbud fra et medlem om at være behjælpeligt med at indsamle data. Magnus påpeger, at der
er mange regler omkring det her med at indsamle data, som der skal være styr på.

NKK får omkring 250 nye medlemmer per år.

Et andet medlem synes, at 150 medlemmer er for mange.

Hvis man afska�er dagsbilletterne, kunne der være større fare for, at folk holder fast i sine medlemsk-
aber. Der er derfor et forslag om at hvis man er medlem i NKK, så må man gerne købe en dagsbillet
til sine venner. Mange synes, at det er en god ide. Andre siger, at det er en dårlig idé, da det bliver for
indspist. Bestyrelsen vil ikke øge indtægten, blot dække den indtægt, klubben har på dagsgæster. Et
medlem spørger, om ikke der bliver mere trængt, hvis klubben får flere medlemmer, men der også er
dagsgæster i weekenderne. Medlemmer kan bidrage til frivilligheden i klubben, mens dagsgæsterne i
weekenderne ikke gør den store forskel, da der ikke plejer at være så trængt.

Der bliver sagt igen, at 150 flere medlemmer ikke vil gøre den store forskel i hverdagene. Det vil nok
være langt færre pr. dag, end de 20 dagsgæster – hertil skal siges, at de 20 dagsgæster er gennemsnittet
fordelt på alle dage på året (inkl. ferie og helligdage), og derfor et minimum.

Formanden påpeger at der grundet Covid-19 nok går noget tid, inden der kommer dagsgæster i boul-
derhallen igen. Klubben kan derfor gennemføre en slags prøveperiode med lidt flere medlemskaber.
Formanden er selv til det forslag med 100 flere medlemskaber og 200 flere morgenmedlemskaber, og
at dagsgæsterne bliver begrænset til weekenderne.

Der er et forslag om at hæve prisen på dagsbilletterne. Bestyrelsen har snakket om det men vil ikke gå
den vej. Der vil stadig være gæsteklatringsordningen gennem forbundet.

Der er nu følgende tre muligheder. Der bliver ikke stemt men gennem håndsoprækning tilkendegiver
medlemmerne deres holdning, så bestyrelsen kan arbejde videre på projektet.

• Dagsbilletter begrænses til weekenderne. Derudover får NKK lidt flere medlemskaber (for eks.
50) og derudover et buddy-system i ugedagene, så medlemmer kan købe dagsbilletter til deres
venner.

– 21 af de 35 tilstedeværende synes godt om denne ordning.

• Dagbilletter begrænses til weekenderne og klubben får lidt flere medlemskaber.

– 4 syntes godt om denne mulighed.
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• Alt bliver ved med at være, som det er nu.

– 8 medlemmer syntes om denne mulighed.

Der er ikke blevet vedtaget noget, men bestyrelsen har fået en god fornemmelse for medlemmernes
behov og bekymringer. Bestyrelsen arbejder videre på projektet.

6.2 Forslag om ny venteliste-ordning til medlemskab

Bestyrelsens forslag er at lave en ny ventelisteordning uden om klubmodul, som kan fungere over flere
sæsoner. Denne venteliste vil hverken være tids- eller pladsbegrænset, og den vil ikke koste noget at
stå på. På GF 2020 blev det påpeget at NKKs nuværende ventelisteordning ikke fungerer. Forslaget her
er resultatet af bestyrelsens arbejde med at give ventelisteordningen en ny form.

Bestyrelsen foreslår en ny ordning, hvor ventelisten ikke bliver slettet i forbindelse med sæsonski�et.
Der vil ikke være en grænse for, hvor mange der kan skrives op på ventelisten.

Ventelisten vil have 48 timers fortrinsret til de resterende medlemsskaber i forbindelse med sæsonski�e,
e�er klubbens medlemmer har fornyet deres medlemskaber. Det betyder, at der muligvis ikke kommer
ledige pladser til almen tilmelding til sæsonski�et, men at alle medlemskaber går til tilmeldte på
ventelisten. I løbet af året vil den første på ventelisten få tilbudt en plads, såfremt et medlem melder sig
ud af klubben. Også i dette tilfælde vil tilmeldte på ventelisten have 48 timer til at købe medlemskabet,
here�er vil den næste på ventelisten blive kontaktet.

Der vil være én venteliste pr. medlemskab: til det fulde medlemskab, morgenmedlemskabet, børne-
og juniorholdet.

Der vil blive fastlagt en dato for lancering af den nye ventelisteordning.

Eventuelle tilmeldte på tidligere ventelister bliver ikke automatisk overdraget, men skal aktivt tilmelde
sig den nye venteliste.

Desværre kan Klubmodul på nuværende tidspunkt ikke administrere en venteliste, som ikke bliver
slettet ved sæsonski�et. Som en overgangsløsning foreslår bestyrelsen derfor, at interessenter kan
tilmelde sig ventelisten via google-formular. Her skal de oplyse navn og mailadresse, samt bekræ�e,
at de har oprettet en bruger i klubmodul.

Der bliver spurgt ind til fra medlemmernes side, om der så vil være flere års venteliste. Det bliver måske,
men det er der også nu. Forskellen er, at det lige nu er et lotteri, om man får et medlemskab. Med den
nye ordning kunne man være sikker på at få en plads.

Der er et forslag om at ventelisten skal koste noget. Det kan ikke administreres i systemet, og er
derudover i strid med vedtægterne. Det kan også vise sig, at den nye ventelisteordning ikke fungerer,
og så har personer betalt for at stå på en liste, klubben ikke bruger. Bestyrelsen har tidligere vendt en
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betalt venteliste og er kommet frem til, at det er en dårlig idé, bl.a. fordi man ikke skal kunne købe sig
fortrinsret. Magnus har været i kontakt med klubmodul, og måske kommer der en løsning på klubbens
behov på et tidspunkt.

Der er et forslag om at give en del af de ledige medlemskaber til ventelisten og udbyde resten o�entligt.
Det bliver sagt at det er en god idé, at man skal bekræ�e sin ventelisteplads hvert år. Ideen med denne
venteliste er ikke, at folk skal vente i flere år, men tvært imod at skabe mere udski�ning i kombination
med det næste forslag om delvis refusion af medlemskabet ved udmelding.

Der er afstemning, om bestyrelsen skal arbejde videre på en ny venteliste:

Ved håndsoprækning er 25 af de 32 tilstedeværende for den nye venteliste, 3 er imod. Det er hermed
besluttet, at klubben skal have en ny venteliste. Bestyrelsen går videre med projektet.

6.3 Vedtægtsændring af § 7 stk 2: vedrørende refundering af medlemskaber

Da klubben normalt står i en situation, hvor der er kø til medlemskaberne, så foreslår bestyrelsen at
give større incitament til at melde sig ud, hvis man alligevel ikke bruger sit medlemskab. Forhåbentlig
vil denne ændring bidrage til, at der kommer mere liv i ventelisten i løbet af sæsonen.

På tegnebrættet er tanken at det refunderede beløb vil svare til den tid, der er tilbage af sæsonen, men
det er op til bestyrelsen at fastsætte.

Ændring:

stk 2 Udmeldelse i løbet af sæsonen berettiger til delvis refusion af medlemskontingent, beløbet
er fastlagt af bestyrelsen. Dagsbilletter kan ikke refunderes.

Formanden forklarer hvordan der skal refunderes: Hvis et medlem gerne vil meldes ud af klubben,
skriver vedkommende til klubbens sekretær. Opsigelse kan ske månedsvis, medlemmet betaler for
den indeværende måned af opsigelsesdato. Der refunderes for de resterende måneder af kalenderåret
forstået på den måde, at kontingentet regnes ud pr. måned.

E�er afstemning er vedtægtsændring af § 7 enstemmig vedtaget.

6.4 Vedtægtsændring af § 13 stk 1: vedrørende ansattes adgang til banken

For at give klubværterne mulighed for at få et betalingskort fra banken, så de ikke skal have egne penge
op af lommen ved indkøb til klubben, skal de nævnes i denne paragraf (§15 skal også ændres, se næste
punkt).

Ændring:
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stk 1 Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen har ansat en
medlemssekretær til at varetage den daglige administration. Bestyrelsen har mulighed
for at ansætte en eller flere værter til daglig dri� i klubben.

Kassereren forklarer, at klubværter kun skal have et kort til en særskilt konto med et mindre indestående
beløb.

E�er afstemning er vedtægtsændring af § 13 enstemmig vedtaget.

6.5 Vedtægtsændring af § 15 stk 4, 5, 6: vedrørende ansattes adgang til banken

Bestyrelsen vil gerne sikre, at ingen fra bestyrelsen (kasserer og formand), eller af de ansatte (værter,
sekretær), egenrådigt har fuld adgang til klubbens midler. Ved tilføjelsen af stk 4, stk 5 og stk 6 kan
formand og kasserer derfor kun overføre i fællesskab, mens de ansatte kun har adgang eller bankkort
til konti, hvor mindre beløb er indestående.

Forslag:

stk 4 Formand og kasserer har adgang til banken i fællesskab, og indgår kontrakter over elektron-
iske bankkontrakter.

stk 5 Formand og kasserer kan tildele sekretæren kort, netbank og fuld disponeringsret til udvalgte
bankkonti.

stk 6 De tegningsberettigede kan tildele klubbens ansatte dispositionsret via bankkort til udvalgte
bankkonti i banken.

E�er afstemning er vedtægtsændring af § 15 enstemmig vedtaget.

7. Fastsættelse af det kommende års kontingent, rabatordninger samt pris for
brugerkort

• Kontingent: 1000 kr. (950 kr. til NKK-medlemskabet, og 50 kr. DKLAF-kontingent)
• Morgenmedlemskab: 450 kr. (400 til NKK-medlemskabet, og 50 kr. DKLAF-kontingent)
• BaNanna Park medlemskabet: 150 kr. (uden DKLAF-kontingent)

Der vil komme betalingsgebyr oven i alle ovenstående kontingenter.

• Brugerkort: 50 kr.

Kontingenter og brugerkort er hermed enstemmig vedtaget.
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8. Behandling af indkomne forslag

8.1 Forbedring af lu�kvaliteten i boulderhallen

Inden generalforsamlingen sendte bestyrelsen sendte en mail ud omkring et lu�filtreringssystem fra
ClimbLab. På baggrund af denne mail er der kommet en enkel indsigelse. Derfor er der blevet lavet
ozontests i boulderhallen, både med ClimbLab og med Static Air, som hænger i hallen. Resultatet af
rapporten var meget godt, og bestemt inden for grænserne.

Vedkommende vil gerne arbejde på projektet lu�filtreringssystem, han arbejder inden for feltet til
dagligt og kommer derfor med en ekspertise. Han vil gerne finde en løsning inden for de budgetterede
rammer på 80.000 kr.

Dette forslag går derfor ud på at nedsætte et udvalg, der finder løsning til et lu�filtreringssystem.
Der bliver spurgt ind til, om budgettets rammer er nok. Kassereren svarer, at der på en tidligere
generalforsamling også blev sat 25.000 kr. af til ventilation.

En mulig løsning kunne være filtbelægning på madrasserne. Det sagde formanden i starten var dyrt,
men det er inden for rammerne.

Der bliver spurgt ind til klimaet i boulderhallen og mere specifikt, om der kan komme et klimaanlæg
til sommeren. Det er ikke tanken med det her projekt, men lo�sventilation hjælper selvfølgelig på
klimaet om sommeren.

Flere giver udtryk for at det her er et vigtigt projekt, og at der gerne må sættes mange penge af til det.

Det er enstemmig vedtaget, at et udvalg at et udvalg arbejder videre på et lu�filtreringssystem inden
for rammerne på 80.000 kr.

9. Valg af bestyrelsen samt 2 suppleanter

Bestyrelsen træder af. Den gamle formand får gaver.

Den nye bestyrelse består af:

• Andreas
• Nikolaj
• Magnus
• Bjarke
• Rune
• Søren
• Linde og Mikkel som suppleanter
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10. Valg af revisor samt suppleant

Den nye revisor er Peter Trier Jørgensen.

Konstituerende bestyrelsesmøde 20.8.2020

Referent

Liv

Næste bestyrelsesmøde

Første rigtige bestyrelsesmøde må ikke være bestyrelsesweekend. Onsdag d. 5.maj 2021 kl 18 hos
Rune

Fordeling af ansvarsposter:

• Formand: Rune Duus Bendixen
• Kasserer: Nikolaj August Buch Mejsner
• Webmaster: Magnus Berg Sletfjerding
• Kursusansvarlig: Søren Frederik Hansen
• Facilitetsansvarlig: Andreas Sandaa
• Sikkerhedsansvarlig/Udvalgsansvarlig: Bjarke Rydahl
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