Kort referat af bestyrelsesmødet 8. september 2020
Tirsdag d. 8. sept. 2020 kl 18 hos Søren Frederik Hansen.
Ordstyrer: Nikolaj
Referent: Liv
Næste bestyrelsesmøde: 29. september kl. 18 hos Nikolaj
Dagsorden:
● Status på overlevering i bestyrelsen
● Dørsystem
● BaNanna Park rutebyg
● Øvet hold v Michelle KT
● Moonboard Workshops
● Begynder- og letøvethold
● Klubvært stillingsopslag (GF)
● Hjælpetræner på juniorholdet
● Grebvaskemaskine (GF)
● Ombyg af svampen (GF)
● Boulder Bäst betaling (forslag gamle bestyrelse)
● Selvsikring på BaNanna
● BaNanna medlemskab / DKLAF
Status på overlevering i bestyrelsen
Alle har fået adgang til det hele, og de nye har fået en overlevering fra den gamle bestyrelse.
Dørsystem
Da dørsystemet har svigtet i flere omgange, kontakter Joakim en mulig arbejdsgruppe. De
må vurdere om det nuværende system skal fikses, eller om der skal et nyt system til.
BaNanna Park rutebyg
Rutebyg på BaNanna gik godt, der er nu fire nye ruter, derudover er en rute blevet
forlænget. Der blev afsat 10.000 kr. til rutebyg.
Øvet hold v Michelle KT
Michelle K.T. er en ekstern tjeneste, som klubben køber ind og ikke frivillig holdtræner. Hun
får derfor én time betalt forberedelse for to timers holdtræning.
Prisen for øvet holdet bliver sat til 900 kr. pr. kursist, der skal derfor være min. 6 tilmeldte.
Der må være max 10 kursister.
Træningen varer 2 timer pr. gang.
Moonboard Workshops
Det er besluttet, at alle workshops kører også med kun én workshop.
Begynder- og letøvethold

Der er et morgenmedlem, som har meldt sig på letøvetholdet. Som en principiel sag, bliver
der sagt, at hun skal tages af holdet.
På torsdag kigger bestyrelsen på, hvor mange tilmeldte der er. Hvis ikke der er nok tilmeldte
til at oprette holdene, skriver Liv ud til morgenmedlemmerne fredag d. 11/9, at de gerne må
melde sig til.
Klubvært stillingsopslag (GF)
Detaljerne til opslaget bliver fastlagt således:
Ansøgningsfrist: d. 29.9.2020 kl 18 (når BM starter)
Ansættelsessamtaler: 1 og 2. oktober
Ansættelsesdato: snarest efter samtalerne.
Ansættelsen er på 12-15 t/ugen. Klubværten kan ansættes i tre forskellige variationer: 1. Én
klubvært til alle opgaver, 2. To klubværter, der deler arbejdet, 3. Én klubvært i samarbejde
med et team af grebvaskerne.
Hjælpetræner på juniorholdet
Bestyrelsen har godkendt en ung hjælpetræner til juniorholdet. Satsen for ungarbejdere
bliver undersøgt af kassereren. Hjælpetræneren bliver på juniorholdet og betaler et halvt års
kontingent for efteråret, ikke for juniortræningen.
Grebvaskemaskine (GF)
Garantien er en service, store virksomheder kan tilbyde. Små startups som denne kan ikke
garantere noget. Til gengæld har de reservedele liggende, som de gerne vil udskifte, hvis
nødvendigt. Levetiden er 5-10 år. Det er ikke farligt at stå ved siden af maskinen, når den
vasker med ultralyd.
Maskinen, et vaskebord samt vask og vandhane får klubben til 50.000 kr. Med transport og
elektriker bliver det 100.000 kr.
Hvis der fortsat skal højtryksspules, skal der købes et badeforhæng eller plastiklameller,
som kan være med i budgettet. Det samme gælder for nye grebskasser, hvor bunden ikke er
lukket.
Ombyg af svampen (GF)
Andreas har været til møde med tidligere Unisport / Abekatten. De havde noget mere input
til en federe slabvæg. Tilbuddet er på omkr. 100.000 for det hele. Der bliver indhentet flere
prisforslag.
Mikkel har indhentet et tilbud på 80-90.000 kr. og hos Unholy Friction, som kan klare
projektet i løbet af oktober.
Boulder Bäst betaling
Dette punkt er fra den gamle bestyrelse og går ud på, om Boulder Bäst fortsat skal være
gratis. Der bliver lagt energi og penge i konkurrencen, og betaling for deltagelse kan derfor
godt forsvares.
DKLAF må gerne promovere konkurrencen på sin hjemmeside, men henvise til vores
hjemmeside for billetsalg.
→ hvilken pris er vi endt på?

Selvsikring på BaNanna
Der bliver selvsikret på BaNanna, og nogle gør dette desværre på alternative måder.
Formanden og sekretæren har fået mails ang. selvsikring og sikkerheden.
Beslutningen lyder, at man ikke må selvsikre på BaNanna når man klatrer. Dette vil blive
kommunikeret ud.
BaNanna medlemskab / DKLAF
Nikolaj har snakket med DKLAF og de vil gerne have, at BaNanna bliver medlem. Forbundet
tilbyder 10.000 kr. tilskud pr. år, hvis BaNanna bliver medlem. Bestyrelsen er principielt
imod.

