Kort referat fra Budgetmøde / Bestyrelsesmøde d. 23. februar 2021
Virtuelt
Ordstyrer: Joakim
Referent: Liv
Næste bestyrelsesmøde: d. 16.3.21 hos Rune kl 18.
Opgaver siden sidst:
Klubværterne er i gang med at bygge hylder i det åbne grebrum.
Skimmelsvampen i boulderhallen er blevet vasket af. Nørrebrohallen mener ikke, at
problemet var stor nok til at væggene skulle brydes op. Besar har indberettet problemet til
forvaltningen, dvs. at der muligvis sker mere på et tidspunkt.
Nørrebrohallen er blevet kontaktet ift. til at bygge på højvæggen, og det har bestyrelsen fået
grønt lys for. Der er blevet bestilt udstyr til rutebyg på højvæggen, som sikrer forsvarligt byg.
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Referat
Budget
Bestyrelsens forslag til budgettet 2021 bliver præsenteret på den ordinære
generalforsamling.
Ventilation
ClimbLab har et luftfiltersystem, der fungerer på lignende måde som Static Air. Ud over at
det suger kalt til sig, er et luftventilationssystem indbygget, hvilket gør systemet mere
effektivt. ClimbLabs luftfiltere skulle også være nemmere at rengøre end SA. Filterne skal
ikke skiftes men vaskes.
Tilbuddet NKK har fået ligger på 3 modeller for 80.000 kr.
Der er tidligere blevet afsat oprindelig 25.000 til luftventilation, som bestyrelsen stadig vil få
installeret. Luftventilation bliver sat på diverse projekter, budgetteret med 10.000 kr.
Bestyrelsen har besluttet, at ClimbLab er et godt tiltag.
Musikanlæg
Projektet bliver sat i gang, rammerne er 25.000 kr. Løsningen bliver flere små højttalere
rundt omkring i hallen, som kan kobles sammen. De skal kobles til en iPad.
Dørsystem

Internettet er nede, da routeren er i stykker. Udvalget vil først fikse det eksisterende
dørsystem, og derefter udvide og forbedre systemet.
Hans Tavsens park
Parken skal omstruktureres og et NKK medlem har indsendt et forslag på en bouldervæg,
som udvalget lød positivt omkring. Der er om et samarbejde mellem kommunen og NKK.
Der mange detaljer i det, som kunne blive udfordrende (for eks. grebvask, sikkerhed og
generelt hvad NKKs rolle skulle være).
NKK vil gerne være med under de forhold, at klubbens ekspertise kan anvendes samt at
frivilligheden bliver understøttet, mens Kommunen står for det økonomiske.
Bestyrelsen synes det et spændende projekt og vil gerne gå videre med det.
Evt:
-

-

Kalk: Der plejer at være budgetteret med 10.000 kr. for kalk, og de bliver fjernet for
2021, da der stadig er nok i hallen. Det er blevet diskuteret før, om klubben
overhovedet skal blive ved med at købe kalk.
Der bliver snakket om at lave en merchandise post på de 10.000 kr. fra kalk. Det skal
yderligere diskuteres, hvad den skal bruges til. Der er bl.a. forslag om emaljekopper.
Nyt underlag til BaNanna: Søren har ikke fået et tilbud fra Unisport endnu.

