
Kort Referat fra BM d. 19. januar 2021 
 
Bestyrelsesmøde 19. januar 2021 
Virtuelt 
  
Ordstyrer: Mikkel 
  
Referent: Liv 
  
Næste bestyrelsesmøde: Budgetmøde d. 23.2. hos Rune kl 18. 
  
Under maden bliver der snakket om BaNanna Park under lockdown. Der er blevet lavet 
plakater, som Rune printer og hænger op. Forsamlingsforbuddet bliver overholdt, idet 
BaNanna bliver opdelt i to zoner. De sidste to weekender har folk på BaNanna været gode til 
at holde afstand og overholde de andre restriktioner. 
  
Eliteklatrerne har spurgt om de må sætte greb på kaosvæggen, mens NKK er fortsat lukket 
for andre medlemmer – det er der enighed omkring, at de må. 
 
Opgaver siden sidste BM: 
Klubværterne har sat et kode-håndtag på det åbne grebsrum, så kun medlemmer kan 
komme ind. De har også bygget trænings-rack i den nye lounge. 
 
Dagsorden: 

● Tilfredshedsundersøgelsen 
● BaNanna Park medlemskaber 
● Aflukning af BaNanna 
● Nørre Fælled Skole 
● Generalforsamling 2021 
● Højvæg 
● NKK under lockdown 
● Ny venteliste-ordning 
● Medlemskaber for aktive frivillige 
● Skimmelsvamp i boulderhallen 
● Højttaler 
● BaNanna underlag 
● Rutebygger uddannelse 

  
Referat 
  
Tilfredshedsundersøgelsen 
Dette punkt er udskudt til efter lockdown. 
  
BaNanna Park medlemskaber   
Det er besluttet, at BaNanna medlemskaber ikke kan refunderes.  



 
Aflukning af BaNanna 
Der bliver købt en ny trappestige, så det bliver nemmere at åbne og låse BaNanna. 
  
Nørre Fælled Skole 
Skolen bygger en boulderhal og har derfor kontaktet forbundet. Søren H. har været til et 
infomøde med Nørre Fælled Skolen, DKLAF, arkitekter og nogen fra kommunen. 
Skolen har brug for nogen der kan stå for den daglige drift, som kunne være NKK. Til 
gengæld ville NKK kunne bruge Hallen uden for skoletiden, for eks. til holdtræning. 
Der er mange ting, som bestyrelsen ikke ved om det endnu, det her projekt har snart stået 
på i to år – i den tid har bestyrelsen holdt en dør åben. 
  
Generalforsamling 2021 
Generalforsamlingen bliver rykket til en måned efter genåbning. Dvs. så snart lockdown 
bliver hævet, sendes der en invitation ud. 
  
Højvæg 
Under maden er der er blevet snakket om organisering af greb, man kunne for eks. bruge 
højvæggen til mere opbevaring. Det kunne evt. organiseres til en klubdag.  
  
Til højvæggen bliver der købt nye børne- og voksenseler. Bestyrelsen går efter fleksible 
størrelser med to spænder, så de kan favne størrelser fra XS–M og L–XL. 
  
NKK under lockdown 
Der er et forslag om at bruge lockdown på at at skaffe mere opbevaringsplads til greb i 
klubben, og at bygge nye ruter på højvæggen. 
Der er enighed omkring, at der bliver købt det rigtige udstyr til rutebyg på højvæggen. 
Mikkel vil gerne afholde workshoppen med fire kursister. 
  
Der bliver snakket om dagsbilletter, og om de skal afskaffes. Der er der bred enighed om, at 
de ikke skal afskaffes. For det første er det en stor indtægtskilde (200.000 kr. pr. år), for det 
andet kunne det resultere i, at medlemmer fortsat tager deres venner med ind gratis. Sidst 
men ikke mindst går det imod klubbens vedtægter (§ 3). 
  
Ny venteliste-ordning 
Der skal formuleres et venteliste-udkastet til generalforsamlingen, hvor udkastet skal 
præsenteres.  
  
Medlemskaber for aktive frivillige 
I 2021 har der igen været nogle af klubbens aktive frivillige der har forsømt at købe et 
medlemskab. Der er derfor et spørgsmål om aktive medlemmer (som for eks. trænere eller 
udvalg) skal under en særordning. Der er enighed omkring at bestyrelsen ikke kan give dem 
et særligt tilbud, alle medlemmer må behandles på lige vilkår. 
  
Skimmelsvamp i boulderhallen 
Besar har vendt skimmelsvamp-problemet med Nørrebrohallens forvaltning. Processen er 
nu i gang og så snart Nørrebrohallen rykker på sagen, bliver boulderhallen lukket fra den 
ene dag til den anden. 



Ny og bedre udluftning hjælper forhåbentligt på problemet, så det ikke vender tilbage. 
  
Højttalere  
Mathias er kommet med nogle forslag. Bl.a. med små bokse rundt omkring i hallen, som kan 
kombineres til ét sammenhængende sound system. Bestyrelsen vil også gerne installere en 
i iPad fast, som er koblet til højtalerne. 
  
BaNanna underlag: 
Søren har snakket med Unisport og de kommer med et forslag til mikroplast-fri kunstgræs, 
som Søren sender det på slack.  
  
Rutebygger uddannelse: 
Forbundets rutebyguddannelserne er blevet omstruktureret. NKK er blevet spurgt, om vi vil 
facilitere uddannelsen. Dermed vil klubben få flere ruter. Der er enighed om, at NKK gerne 
vil lægge hus til rutebyggeruddannelsen. 
 


