
Kort referat fra bestyrelsesmøde d. 8. december 2020
Virtuelt

Ordstyrer: Søren H.

Referent: Liv

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 19.1.2021 hos Rune kl 18

Opgaver fra sidst:
Kassereren Nikolaj har søgt corona puljen, og NKK har fået bevilliget 78.000 kr.! Han har
også undersøgt, om klubværterne kan få dankort, men der skal ført nogle
vedtægtsændringer til.
Nu hvor Nørrebrohallen er lukket vil Andreas gerne kontakte Nørrebrohallen, om der må
arbejdes i hallen under lockdown 2.
Rune har bestilt fitnessudstyr til den nye lounge. Han har også undersøgt filt til madrasserne,
og fundet frem til fordele og ulemper: Det holder på støvet, som nemt kan støvsuges op. Det
skulle skåne greb og dermed øge deres holdbarhed. Ulemperne er, at det er svært at vaske,
for eks. hvis der spildes. Der er flere samlinger af velcro, som kan være mindre holdbart og
skal skiftes en gang imellem, men der kunne generelt ikke findes noget information omkring
holdbarheden.
Der var blevet oprettet en rutebyggerworkshop til kaosvæggen, som nu er udskudt.

Dagsorden:
- Indmeldingsdato
- Hold refundering
- Afvikling af studiemedlemskab
- Venteliste
- Aflukning af det åbne grebrum
- Evaluering af Bäst
- Rutebyg ambitioner og visioner
- Tilfredshedsanalyse
- Holdtræning opstart
- Sikringskurser for Banana-medlemmer
- Evt.:

- Adgang under lockdown
- Nyt underlag til BaNanna
- Banan-kort

Indmeldingsdato
De nuværende medlemmer har førsteret til at forny deres medlemskab fra d. 1.1.2021 til kl
12:00 d. 14.1.2021.

Hold refundering
Både juniorholdet og øvetholdet får refunderet de to træningsgange.

Afvikling af studiemedlemskab



Studiemedlemskabet skal slettes fra hjemmesiden, og priserne til de andre medlemskaber
skal rettes til, som besluttet på GF. Morgenmedlemmernes rettigheder skal sættes ind på
samme siden. Det skal derudover tilføjes, at et medlemskab gælder for et kalenderår.

Ventelisten
Bestyrelsen har udarbejdet et forslag til et nyt system til ventelisten: Der vil blive oprettet et
”Kontingent venteliste”. Denne venteliste kan blive lang, den er åben, og den kan fornys til
årsskiftet. Forslaget om en ny venteliste bliver præsenteret på GF og lancerer herefter. Der
skal være en midlertidig venteliste indtil den nye træder i kraft. Den bliver fjernet, så snart
den nye træder i kraft.
Det er vedtaget, at medlemskaber vil blive refunderet ved udmelding. Refunderingen sker
gradvist, regnet ud efter hvor mange måneder man har været medlem.

Aflukning af det åbne grebrum
Det er blevet besluttet, at det åbne grebrum skal lukkes med et dørhåndtag med kode, som
alle medlemmer har adgang til.

Evaluering af Bäst
Medlemmerne var rigtig glade og kom med rosende feedback, der var god stemning,
vinderne er fundet og bliver meldt ud i aften.
Klubben har brug for en velorganiseret konkurrencemodel og et konkurrenceudvalg.

Rutebyg ambitioner og visioner
Der er en tendens til at bygge til en bestemt type klatrer, fordi det er dem, der møder op til
rutebyg.
Det er en ambition for 2021 at NKK gerne vil udbygge rutebygger-ambitionerne – både i top
og bund.
Der er et ønske om at genoplive højvæggen. Måske kunne der afholdes en
rutebyggerworkshop på højvæggen.

Tilfredshedsanalyse
Bestyrelsen vil gerne udarbejde et spørgeskema / en tilfredshedsanalyse til medlemmerne.

Holdtræning
Grundet lockdown indtil januar 2021 bliver det udskudt at finde en opstartsdato til
holdtræning.

Sikringskurser for Banana-medlemmer
Der må ikke holdes sikringskurser på BaNanna og NKK er lukket indtil d. 3.1.21, muligvis
længere hvis lockdown bliver forlænget.

Eventuelt
- Klubvært og adgang til NKK under lockdown: Der bliver spurgt ind til, om der

også må være frivillige til at hjælpe. Det ville både skabe en sammenblanding af
frivilligarbejde og arbejde – men vigtigst er, at corona reglemænterne bliver svært at
overholde.

- Nyt underlag til BaNanna: Der bliver udviklet det, der hedder 4. generations
kunstgræs, som efter producentens sigende ikke skulle afgive noget mikroplast. Det

https://nkk.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=72


koster 250 kr pr. m2. Bestyrelsen går videre med forslaget og indhenter nogle
forslag.

- Banan-kort: Søren har lavet nogle banan-samples til banan kort. Bestyrelsen har
stadig ikke snakket om, om det er en god ide, men der er god stemning omkring det.
Under alle omstændigheder kunne det være værdifuldt til konkurrencer så man nemt
kan spotte, hvem der er med i konkurrencen.


