03.02.2016_referat
Dagsorden bestyrelsesmøde 03.02.2016
18.30 hos Ditte og Rasmus
Til stede: Frederik, Rasmus, Mette, Laura, Peter og Ditte
Referat: Ditte
Ordstyrer: Rasmus
Dato for næste bestyrelsesmøde: d. 29.02. Marts 2016
Gennemgang af opgaver fra sidst;
Ditte: Steen opsætter skohylder i slut Feb/start marts
Banana Park:
BW tilbyder at hjælpe med juridisk støtte.
Frederik skriver til Margrethe fra BW.
Der har været møde med kommunen d. 3. Feb. Kender endnu ikke til udfaldet af mødet
Ditte/Rasmus: Finder referencen til badning i havnen.
Konkurrencer:
Forslag om at NKK tager NM i stedet for Block Comp.
Forbund sørger for rutebyggere.
NKK skal kun sørge for dommere, grebbørstere, oprydning.
Dato er endnu ikke fastlagt, men vil ca. ligge i maj.
Block Comp ligger i d. 12 eller 13. marts
Det vil være for meget med to boulder-konkurrencer i foråret.
Da der ikke er meget tid til at forberede BlockComp foreslåes det, at NKK tager NM i
stedet og aflyser BlockComp
Vedtaget, at NKK afholder NM
Rasmus melder til Carsten, at NKK tager NM.

Varme i hallen:
Mette skriver til hallen og spørger om det er ok, at vi fjerner boksen ved stigen.
Peter skriver og spørger om Andreas vil fjerne boksen inden d. tirdag d. 9. feb og ellers
høre om han kan anbefale andre til jobbet.
Inden afslutning af bestyrelsesmødet har Andreas meldt tilbage, at han vil fjerne boksen
mandag d. 8. februar.
Medlemskort
Ditte har undersøgt at det er muligt
Startet debat om nøglesystem.
Peter synes det er for mange penge
Der er forholdsvis enighed om at det vil være godt med et nyt system.
Mulighederne for et nyt system skal undersøges.
Undersøg om klubmodul kan sammenkøre vores system med klubmodul-system.
Hvordan kan der sikres adgang for dagskort
Vi skal forklare klubmodul hvad vores system kan. Kun Tom og Andreas kender systemet.
Rasmus: Spørge Tom om han vil undersøge med klubmodul om vi kan få et mere holdbart
system.
Ditte: Kontakt access og snak om pris og hvornår vi kan få dette gennemført.
Ventilation:
Peter overtaget fra Koldo. Peter snakkede med Forbundet inden ferie.
Bladbæser fungerer. Rengøring ovenpå fungere og skal gøres aftenen igen rengøring.
Vinduesløsning skal findes: Mette kontakter hallen om et par måneder omkring vinduerne.
Projektet ligger stille indtil da.
Vi prøver en periode uden offentlig løs-kalk i kasserne for at se hvordan det påvirker kalk i
luften.
Herreomklædning:
Der er ikke skimmelsvamp. Håndværkere er gået i gang.

Brug af sekretær:
Tage den som punkt til næste bestyrelsesmøde.
Louise ring hvis der er noget som skal løses
Skrive korte mails med et budskab og passende overskrift i mails.
Mail til information
Mail om lukketider og stop af salg af dagskort i uge 7. feb + Uge 6+7 (Mette skriver mail)
Generalforsamling:
Rasmus indkalder. Tid: 19. Husk opslag på opslagstavle.
Budget / Regnskab: Peter følger op med Anna.
Aftaler med andre klubber når NKK er lukket:
Ditte kontakt de andre klubber omkring rabataftale. Pløks, CB og BW (Fra d. 7-16 Feb.)
Rutebyggerbegynderkursus: Samarbejde mellem træner og rutebyggerudvalg hjælper.
Betaling af rutebygger når det er til holdtræning. Rutebygning sker sammen med trænere.
Der skal bygges 6-8 problemer af sværhedsgrad gul, evt. blå.
Dette skal gøres 4-5 gange i løbet af en 8 gangs træningsperiode.
Der laves en prøve-omgang i foråret 2016.
Klatrefestival i efteråret (skyde til næste besstyrelsesmøde)
Bankkonto
Formand skal have adgang til bankkonto.

