Kort referat af bestyrelsesmødet d. 3. november
hos Mikkel
Ordstyrer: Søren H.
Referent: Liv
Næste bestyrelsesmøde: 8. december hos Rune
Opgaver fra sidst:
Alex har arbejdet på dørsystemet og skiftet kortlæseren ved indgangsdøren ud. Han
arbejder videre på systemet.
Kassereren har søgt 217.000 kr. af coronapuljen, vi får svar på ansøgningen i december.
Dagsorden:
● Instruktør 3 og klippeinstruktør
● Højvæggen
● Dankort til klubværterne
● Skimmelsvamp i NKK
● Klubdag og rengøring
● SKAT og moms
● Kaosvæg
● Indkøb af træningsudstyr
● Arbejdsgruppe til musikanlægget
● Bäst under corona-forhold
● Børneproblemer i boulderhallen
● Banan-kort til BaNanna
● Indkøb af reb/tov
● Evt.
Under maden bliver der snakket om indkøb af udstyr til ture: to lamper, én stor crashpad, en
ventilator, en clipstick, en stige. Søren undersøger og sender et forslag på slack.
Søren H har lavet nogle stencils med NKK-logoet.
Referat
Instruktør 3 og klippeinstruktør
Det er vedtaget, at NKK også dækker instruktør 3 uddannelsen til medlemmer. Kravene er,
at instruktøren efter kurset tilsender sit certifikat til sekretæren, og herefter enten afholder to
multipitch kurser in NKK, eller faciliteter en klubtur med klippeklatring. Efter opfyldte krav
refunderer klubben udgifterne for uddannelsen. Det er ligeledes besluttet, at det samme
gælder for instruktør 2 uddannelsen: instruktøren skal afholde to sikringskurser i NKK, og får
herefter udgifterne refunderet.
Højvæggen
Det er vedtaget, at topankrene skiftes på højvæggen og at der installeres forskellige slags
ankre midtvejs. Derudover vil der blive sat flere sikringspunkter op på BaNanna i samme
omgang.

Dankort til klubværterne
Det er vedtaget, at klubværterne skal have to dankort.
Skimmelsvamp i NKK
Skimmelsvamp i NKK skal fjernes, bestyrelsen kontakter udlejeren.
Klubdag og rengøring
Rengøringen har sit eget lager i NKK, og vi må ikke bruge deres udstyr som for eks. klude
og støvsuger. Der vil derfor blive købt en rygstøvsuger plus en normal støvsuger, med
mindre den gamle kan fikses.
SKAT og moms
Det undersøges, om klubben kan momsregistreres for at trække det fra på regninger af
rutebyg, samt til indkøb af værktøj.
Kaosvæg
Rutebyuggerudvalget bliver udpeget som ansvarshaver over hvad der kommer til at blive sat
på kaosvæggen. Rutebyuggerudvalget vil facilitere en bygge dag på kaosvæggen. Dem, der
møder op til rutebyggerworkshoppen #kaosvæg bliver den øverste myndighed over, hvad
der skal sættes på kaosvæggen. Rutebyggerudvalget faciliterer dagen.
LED-lamper: Lysene er koblet op på en app, så man kan lave problemer i forskellig farve lys.
Man gemmer problemerne i appen i forskellige farver/graderinger, ligesom tapefarve.
Bestyrelsen vil gerne prøve kaosvæggen med stökt app'en for at få en fornemmelse for, hvor
meget den bliver brugt, og af hvor bred skare.
Indkøb af træningsudstyr
Der bliver købt nye vægte til loungen. Der er et forslag på et sæt for 10-15.000 kr. for
erhverv.
Arbejdsgruppe til musikanlægget
Der er lavet en lille arbejdsgruppe med Mathias Braae. Han sender et forslag, bestyrelsen
drøfter det på slack.
Bäst under corona-forhold
Bestyrelsen regner med at afholde Bäst på trods af corona, tilpasset restriktionerne.
Formatet bliver muligvis tidsforskudt over to dage, så ikke alle deltagere er der på samme
tid. Bestyrelsen regner med at køre turnus á 10 personer ad gangen.
Børneproblemer i boulderhallen
Juniorerne savner problemer på deres niveau. Juniortrænerne prøver modellen af, hvor
trænerne henvender sig til rutebyggerne inden workshoppen, for at få nogle
børneproblemer. Derudover opfordrer Søren H. trænerholdet samt ungerne til at komme til
workshoppen.
Evt.

-

Crashpads: Der vil blive lavet en manual til hvordan medlemmer låner og bruger
crashpads, når det åbne grebrum er blevet til det semiåbne grebrum med adgang til
kun NKK-medlemmer.

