Bestyrelsesmøde d. 7/10 kl. 18:30-22:30
Til stede: Line Sletten, Ditte Steffensen, Rasmus Bølling, Peter Svendsen, Anna
Hovard, Jonathan Rheinlænder

- Statusopdatering rutebyggerudvalget:
Ombygning/modificering af bouldervæggen er vedtaget. Abekatten står for
ombygningen. Der følger yderligere information om projektet.
Der er indkøbt ca. 400 nye greb til boulderen fra www.axisroundedges.com og
www.xcultclimbing.com
Der er kommet 2 nye ansigter i rutebyggerudvalget, så der nu er 9 aktive byggere.
Der tilsidesættes 5.000 kr. årligt til arrangementer i rutebyggerudvalget. Dette tiltag
har til formål at forbedre det nuværende rutebygningsniveau, og skal samtidig være
med til at sørge for at der er problemer i alle sværhedsgrader.

- Hjemmeside
Der arbejdes løbende på at få opdateret hjemmesiden. Hvis man har kommentarer til
hjemmesiden kan man skrive til sekretariat@nkk.dk

- Rengøring:
Der er blevet ansat nyt rengøringspersonale
Der bliver bestilt en lufttørrer til herreomklædningen.

- Julefrokost:
Peter (frivilligansvarlig) har skrevet ud vedr. folk til hjælp til dette års julefrokost.
- Ny sekretariatsmedarbejder:
Vores nuværende sekretariatsmedarbejder har sagt op og vi søger derfor en ny til at
overtage stillingen hurtigst muligt.
Der er lagt opslag op på hjemmesiden samt på Dansk Klatreforbunds facebookside.

- Betaling af formand:
Det er blevet foreslået at formandsposten i NKK skal være betalt, fordi der er mange
opgaver, der ender hos formanden, så det er en tung post.
Det er endnu ikke besluttet, men skal tages op på generalforsamlingen, hvis det bliver
aktuelt.

- Lukket for salg af dagskort mandag:
Der vil fremover være lukket for salg af dagskort om mandagen grundet kurser i
boulderhallen.
- Kalkproblemer i hallen:
Vi er i bestyrelsen opmærksomme på kalkproblemet i hallen. Der arbejdes på at finde
holdbare løsninger.
Opfordring til den enkelte klatrer: Sørg for at kalke nede i kasserne så vi minimerer
kalken i luften.
- Trænere til sikringskurser:
Det er en udfordring at finde trænere.
- Frivillige grupper:
Vi har problemer med at skaffe frivillige kræfter til klubben. Det vil vi meget gerne lave
om på og derfor skal en gruppe fra bestyrelsen til Århus d. 26. oktober, hvor Dansk
Klatreforbund afholder en workshop.

- Oprydning i hallen:
Det roder i hallen. Det er derfor vigtigt at man sørger for at rydde op efter sig selv,
dvs. lægge låne-sko på plads efter brug, rydde værktøj op hvis man har bygget osv.
- Nøgler og hængelåse:
Der bestilles flere nøgler til rutebyggerudvalget og der købes nye hængelåse.
- Musik:
Utilfredshed med musikanlægget. Der indhentes i øjeblikket tilbud på at få købt flere
højtalere.

- Madras + sikkerhed:
Madrassen er ved at falde fra hinanden og den er rykket langt væk fra væggen. Vi er
opmærksomme på problemet, og opfordrer desuden til at man udviser forsigtighed
når der klatres på slabbet (ved indgangen).

