
 

 

29.02.16 referat 

29.02.16 referat 

Dagsorden bestyrelsesmøde 29.02.2016 

Kl. 19.00 hos Laura 

Til stede: Peter, Frederik, Mette, Laura, Rasmus, Ditte, Louise 

Referent: Louise 

Ordstyrer: Rasmus 

Dato for næste bestyrelsesmøde: Bestemmes på generalforsamling den 15/03 

Gennemgang af opgaver fra sidst: 

Nordisk mesterskab 

•bliver i CB 

Dørsystem 

•Usikre på, hvorvidt vi mangler en anden løsning på dørsystemet – Der tages kontakt til 

Access 

Bananapark 

•Er blevet anerkendt som ikke offentlig forlystelse 

•Der mangler penge til væggen 

•Vi tager ansvar for at der ikke ligger ruter oveni hinanden i starten af væggen, således det 

er mere besværligt at komme op på væggen for nysgerrige personer. 

•Frederik arbejder videre på sagen. Arbejder på dokument til Margrethe fra BW om juridisk 

støtte – sendes snart. 

General forsamling 2016 

Sted 

•Afholdes i loungen, vi skal derfor have købt ny projektor og et lærred 

Rasmus gennemgår, hvad der skal ske på generalforsamling 

•Årsberetning v. formanden 

•Beretninger fra udvalg: 

http://www.nkk.dk/291/wp-content/uploads/29.02.16-referat.docx


 

 

o Kickstart, rutebygger, Banana, Frivillighed, trænergruppen, 

•Regnskab og budget 

Regnskab og budget 

•Regnskabet for året er godkendt, men mangler dog en del bilag. 

o Pengene til Gary Vincent (Bananapark rutebyggeren) er endvidere ikke bogført → tvivl 

om, hvorvidt han har fået betalt sin godtgørelse. Tom tager kontakt til ham 

•Kurser: Regner med mindre indtægt på kurser grundet medlemsstop 

•Regnskabs-koder: Madrassen og væggen skal budgetteres → der skal laves om i 

regnskabskoderne 

•Ventilation: Det besluttes, at der bør sættes penge af til ventilation 

•Kickstarts budget: 

o Forsøger at finde frem til hvorfor kickstart har fået budgetteret 8000 og realiseret 8500 → 

Det er mange penge sammenlignet med andre udvalg, bla. Bestyrelsen og rutebygger-

udvalget. 

o Hvordan er de ansvarlige opmærksomme på det beløb, som er tilbage af det 

budgetterede og man bliver indenfor budget → Louise holder øje. Ydermere er antallet af 

frivillige i et bestemt udvalg indtil videre uden en grænse. 

o Diskussion om, horvidt man bør sænke beløbet, som kickstart har fået budgetteret. 

Beslutning: 6000 kroner → Juniorhold: sænker også budgettet til juniorkurserne 

Hævning af gebyr for kontingent og dagskort 

•Argument: forbedrede faciliteter 

•Dagskort 

o Er det nødvendigt, når vi har medlemsstop – det kan give mere tryk på klubben, hvis et 

øget antal personer køber dagskort. 

o Forslag: hæv til 60 kroner 

•Kontingent 

o Er det dumt at hæve kontingent, når vi har så mange penge? 

o Ønske om runde tal – 1000, 900, 500 

•Vi venter til det bliver relevant 

Evt: 

Yoga 

Skal Tores kæreste have lov at få adgang som ikke medlem → hvordan kommer hun ind. 

Diskussion færdiggøres ikke 



 

 

Børn i hallen: Nogle børn kan komme ind i hallen med plastikkort, vi skal have styr på 

dørsystemet, så det ikke er så let at komme ind 

  


