
 

 

Referat Bestyrelsesmøde 16.06. 2015 hos Laura  

Til stede: Peter, Frederik, Rasmus, Ditte, Laura, Dominique (referent) 

Dato for næste bestyrelsesmøde 8. september - 18.30 
 
Opfølgning på opgaver fra bestyrelsesweekend: 
 
- Formand tager kontakt med Nørrebrohallen omkring den defekte bruser i herre 

omklædningen. 
- Der lægges sidste hånd på en række illustrationer der viser hvordan man bruger / 

ikke bruger kalk-kasserne, sedlerne færdiggøres og kommer op i hallen hurtigst 
mulig. 

 
- NKK arbejder på at få oprettet et nyt medlemsstyringssystem. 
- Et af NKKs medlemmer har kontaktet bestyrelsen angående muligheder omkring 

udvidelse af NKKs faciliteter. Potentialerne for sådan en udvidelse diskuteres i 
bestyrelsen; det er et arbejde med lange perspektiver, og nedsættelsen af et udvalg 
til dette arbejde drøftes. I første omgang går nogle af bestyrelsesmedlemmerne til 
møde med representanter fra hallen. 

 
BaNanna:  
Som bekendt har Bannana Park haft udfordringer omkring væggen og godkendelser 
fra kommunen. Problemet beror på en ændring i fortolkningen af ’ 
forlystelsescirkulæret´ hvor væggen falder ind under kategorien offentlig forlystelse, i 
stedet for at blive defineret som sportsanlæg. Bestyrelsen arbejder på at få samlet 
dokumentation fra aktiviteter på væggen der understøtter NKKs forståelse af Bannaa 
som sportsanlæg. Der bliver diskuteret om mulighed for at få KK til selv at se væggen, 
for at have bedre grundlag for dialog. Frederik tager kontakt med kommunen.  
 
Diverse: 
Der er kommet forslag til nyt logo. Logoet lægges ud på facebook så medlemmerne 
kan komme med indspil. 
Dagsbilletter / Introdag: Det bliver gjort klart at man ikke skal købe billet når man 
deltager på introdag.  
Velgørenhed: Bestyrelsen mener at når NKK leverer præmier el til konkurrencer, at 
dette skal ske i forbindelse med en introduktion til klatresporten.  
 
Medlemsstop: 
Der er kommet mange nye medlemmer i klubben også i 2015. Faciliteterne er presset, 
hvilket også viser sig i optællingen af medlemmer / dagskortindehavere som 
bestyrelsen har foretaget i løbet af juni. Der bliver diskuteret i hvilket omfang NKK 
skulle overveje at indføre medlemsstop eller hæve prisen på dagskort, og hvilke af 
disse modeller der vil være mest gavnlige for klubbens medlemmer, samt mest 
effektive ift. det store pres på faciliteterne. Der følger en diskussion omkring dette, 
samt en enighed om at klubbens medlemmer skal høres i sagen. Der bliver besluttet 
at kontakte de resterende bestyrelsesmedlemmer, sådan at en dato for en 
ekstraordinær generalforsamling kan findes allerede i slutningen af august, sådan at 
man kan imødekomme det store antal halvårsmedlemskab der bliver oprettet omkring 
1. September. Bestyrelsen har kontakt internt, og indkalder til generalforsamling så 
snart der er enighed om en dato.  


