Bestyrelsesmøde 29. september 2020
Tirsdag d. 29. sept. 2020 kl 18 hos Nikolaj.
Ordstyrer: Mikkel
Referent: Liv
Næste bestyrelsesmøde: tirsdag d. 3. november kl 18 hos Mikkel
Opgaver fra sidst:
Joakim har været i kontakt med Nørrebrohallens ledelse, og NKK-medlemmer må gerne
bruge Nørrebrohallens toiletter.
Der er blevet fundet en arbejdsgruppe til dørsystemet, og de arbejder på sagen.
BaNanna rettighederne er blevet ændret, hvorefter også koden er blevet ændret, så
medlemmerne underskriver rettighederne på ny.
De to udvalgsansvarlige har holdt møde for at definere des post.
Dagsorden:
- Klubvært: ansøgninger/samtaler
- Kaosvæg 2.0
- stōkt https://www.getstokt.com
- Bänfer
- Budget
- Lounge status
- Hjælpetræner
- Ekstern træner, forberedelsestid
- Regler og retningslinjer for klubture
- DKLAF og BaNanna medlemskaber
- Filtbelægning på madrasserne
- Holdstruktur
Klubvært
Bestyrelsen har modtaget fire ansøgninger, hvoraf to er NKK medlemmer. Som besluttet
tidligere prioriterer bestyrelsen de to NKK-medlemmer, og indkalder dem til samtale.
Jobsamtalerne bliver afholdt af Rune og Mikkel fredag d. 2/10.
Kaos 2.0
Der bliver bygget i uge 43. Hallen bliver lukket sektionsvis, så der stadig kan klatres.
stōkt
https://www.getstokt.com
Bestyrelsen synes stōkt appen er en god idé til den nye kaosvæg, det er vedtaget.
Bänfer

Bänfer har først tid i januar for at lægge madrasser rundt om den nye kaosvæg og skifte de
slidte madrasser i resten af boulderhallen ud. Det kommer til at koste 4275 € + 25%, 32.000
kr. + moms 25% = 40.000 kr.
Budget
Overskuddet fra 2019 er blevet overført til 2020 budgettet. Det er dog blevet overført til en
forkert post i systemet. Nikolaj har rettet fejlen i budgettet.
Lounge status
Den nye Lounge skal indrettes, og det årlige budget på 10.000 som er sat af til longen, er
ikke tilstrækkeligt. Der er både et forslag fra et udvalg om, hvordan den skal indrettes og
hvad der skal købes, og derudover har medlemmerne skrevet nogle ønsker ned, der bliver
taget med.
Lounge indretnings-udvalget (Mikkel, Rune og Andreas) undersøger, hvor mange penge der
skal sættes af.
Hjælpetræner
Juniorholdet har fået en hjælpetræner. Han skal også have godtgørelse, dog mindre end de
andre trænere. Bestyrelsen har besluttet at han skal få 60 kr. om timen mens han stadig er
15 år, 70 kr./t når han er 16 år, og 80 kr./t når han er 17 år.
Ekstern træner, forberedelsestid
Den eksterne træner på øvetholdet må gerne bruge sin forberedelsestid i NKKs boulderhal.
Regler og rettigheder for klubture
Der er blevet snakket om at arrangere to store årlige klubture, hvor medlemmerne får mere
tilskud. Der er et forslag på 300 kr pr. medlem uanset distance.
Der bliver afsat et budget på 40.000 kr for klubture.
Rammerne for en klubtur, som turudvalget kan arbejde ud fra er følgende:
Kun turudvalget kan oprette klubture. Fristen for at melde klubturen ud til alle medlemmer er
2 uger før turen starter.
Tilskud: To årlig faste, store ture til forår og efterår med 300 kr. tilskud, uanset distancen.
Klubturen skal være sportsklatring eller bouldertur.
Der skal en tilmeldingsfrist på for medlemmerne som er 3 dage inden, og derefter kan der
blive fyldt op med ikke-medlemmer.
Det er blevet besluttet at NKK kun giver tilskud til de to store årlige faste ture på 300 kr. pr.
medlem, og derudover 6 kortere ture pr. år. med 100 kr. tilskud pr. medlem.
De 6 ture er inkl. Kickstart-turen, så de to udvalg skal opfordres til at kommunikere sammen.
Der skal være én ansvarlig pr. tur som får penge fra sekretæren, som så står for at
distribuere pengene til de medlemmer, der har været med på turen.
DKLAF og BaNanna medlemskaber
BaNanna medlemskaber bliver indberettet til kommunen, det er det tal DKLAF kigger på, på
baggrund af det får vi en regning for DKLAF-kontingentet. Kassereren og formanden har
holdt møde med forbundet.
Aftalen lyder, at NKK skal betale regningen inkl. BaNanna medlemmerne. Til gengæld får
NKK et tilskud til BaNanna Open for i år på 15.000 kr, ud over det tilskuf på ca. 7000 kr.,
BaNanna Open får i forvejen. Tilskuddet bliver udbetalt til BaNanna Open 2021.

BaNanna medlemskaber skal fremover hverken indberettes til kommunen, eller DKLAF.
Filtbelægning på madrasserne
Der er generelt stemning for filtbelæg på måtterne, bestyrelsen går videre med projektet.
Holdstruktur
Der er et forslag om at strukturere holdene på en anden måde.
Fremover skal holdstrukturen køre 20 uger i hhv. forårs- og efterårssæsonen med
juniorholdet. De andre hold skal passes ind i de 40 ugers træning. Det skal stadig
struktureres.

