KkN Bestyrelsesreferat 03.06 2013
KkN Bestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 19:30 på Ingemannsvej 21, 3000 Helsingør.
Tilstede: Michael Aaby, Jacob Frisch, Tonny Jensen, Orit Magyar, Charlotte Andersen (suppleant)
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1. Valg af ordstyrer og referent
Tonny ordstyrer, Orit som referent

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt, men der rykkes lidt rundt på punkterne så de vigtigste tages først. Referatet følger
den rækkefølge de blev behandlet ved mødet.

3. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet godkendt, der blev fulgt op på aktionspunkter fra sidst:
Aktion: Orit undersøger om referatet fra generalforsamling skal sendes til kommunen – det skal det ikke,
kommunen beder om det ved revision
Aktion: Tonny sætter ”Godkendelse af dagsorden” på som fast punkt og sørger for at sende dagsorden ud i
god tid inden mødet. – indført.
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4. Stop på juniorhold (Tonny)
Tonny stopper som juniortræner den 1. januar 2014 (men laver gerne overlap med ny træner frem til
sommeren 2014). Der skal findes en ny træner. Kravet er >18 år og muligvis også førsthjælpskursus – vi
prøver at bruge diverse netværk og foreninger. Jesper vil gerne fortsætte som hjælpetræner.



Aktion: Michael vil lave et oplæg og kontakte DGI/DkLaf.
Aktion: Tonny lægger det på Facebook på diverse træner sider.

5. Baunebjerghallen
Kantinen i Baunebjerghallen rives ned i sommerferien 2013. Det betyder at vi skal have bjerget vores ting
fra skabet inden sommerferie der starter 28. juni 2013. Vi har fået plads i et lille rum i den modsatte ende
og vil arbejde på at få lavet en ”hund” (stor kasse med hjul), som kan låses fast i rummet, men også er
mobil og kan indeholde musik, greb, karabiner, sko, seler, etc.


Aktion: Charlotte sender billede af en ”hund” og Jakob vurdere om vi selv kan bygge den

6. Nordsjællandsklatrecenter ved Skovskolen i Nøddebo – status (Michael)
Projektet har fået ny tovholder og er gået i gang med at søge forskellige fonde. Vi er velkommen i dette
arbejde, men har ellers kun lovet at bidrage med regelsæt for klatring, tilbyde sirkingskursus og at bygge
ruter. Første etape bliver udendørs træklatring, så der går en rum tid før de er klar til indendørsklatring.

7. Økonomi- status (Orit)
Vi har ikke fået tildelt så mange penge som vi havde håbet på fra kommunen til ture og kurset. Til ture gives
300 kr. per deltager under 25 år ved ture på mere end to overnatninger (dog max. 2000 kr for 2013). For
kurser gives 2000 kr. til instruktører/leder (max 3000 per instruktør). Vi kan søge om mere og kan evt. få del
i overskuddet ved årsskiftet, men skal ikke regne med det. Beløbet er lavt fordi vi ikke tidligere har søgt.
Bruger vi fuldt tilskud er sandsynligheden for at få mere næste år højere. Ansøgningsfrist for 2014 er i
oktober 2013.


Aktion: Orit justere budgettet fra 9000 til ture til 2000 kr og kurser fra 16000 til 2000.

Ved diskussion af anvendelse af kursuspenge blev det besluttet at gemme pengene til den nye træner.

8. Plan for arrangementer 2013 (Orit)
Plan for resten af året
 Junior Champ i Ribe – 16. juni
 Åbent hus i Helsingør – gerne 25. august
 Sommerfest - 15. september
 Juniortur til Viborg – gerne åben for seniorer
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 Julefrokost en lørdag i december (Senior)
Datoer skal bekræftes og plan lægges på hjemmesiden.



Aktion: Tonny afklare om vi kan holde Åbent hus i Helsingør 25. august
Aktion: Orit lægger plan på hjemmesiden og FB – opretter evt. begivenhederne på FB

9. Webudvalg (Orit)
Vi har brug for at kigge på vores hjemmesideløsning og kommunikationskanaler. Webudvalg nedsættes –
Jakob er tovholder og Orit deltager ligeledes. Opgaver pt er:
 Vægvagt overblik
 Chatforum for alle
 Bedre layout – flere billeder – mere indbydende
 Nyt Logo


Aktion: Jakob tager initiativ til møde og øvrige deltagere.

10. Status på udvidelse af klatrevæggen i Baunebjerghallen (Tonny)
Oplægget til skolen er klar og der mangler blot tilsagn fra udvalgsmedlemmer om de billeder der er fra
Sønderborg kan bruges som tegninger i oplægget. Udvalget består af: Tonny, Jakob, Philip, Alexander,
Andreas, Dorte (Anton/Rasmus mor). Der er fint kontakt til Sønderborg der også gerne deler af deres øvrige
erfaringer med projektet.


Aktion: Tonny sender oplægget til kommentering hos bestyrelsen

11. Retningslinier for rutebyg (Michael)
Opfølgning fra sidste møde. Michael har lavet og rundsendt oplæg til retningslinjer for rutebyg i
Baunebjerghallen. Oplægget blev godkendt.

Aktion: Michael/Orit lægger retningslinjerne på hjemmesiden

12. Oplæg til retningslinjer for udvalgsarbejde (Orit)
Opfølgning fra sidste møde. Orit har lavet og rundsendt oplæg til retningslinjer for udvalgsarbejde.
Oplægget blev godkendt.


Aktion: Orit lægger retningslinjerne på hjemmesiden

13. Logo (Michael)
Kender ikke lige status på promovering af nyt logo, som Alexander stod for, men det blev aftalt at
Jakob/Frederik finder en trykker hvor man kan bestille ved forhåndsbestilling.
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Aktion: Jakob/Frederik finder en trykker hvor man kan bestille ved forhåndsbestilling.

14. Synliggørelse af KKN (Michael)
Vi har ikke så mange senior medlemmer som de øvrige år. Vi vil forsøge at trække flere til gennem et Åbent
Hus arrangement i Helsingør efter sommerferien (gerne 25. august). De efterfølgende 5 søndage inviteres
interesserede til at komme og klatre og de sidste to gange udbydes sikringskursus. Følgende skal hjælpe til
en eller flere søndage med at sikre og forklare basis klatring: Michael, Orit, Tonny, Jakob, Silas og Frederik.
Arrangementet skal promoveres i lokale aviser og på Facebook


Aktion: Orit laver oplæg til annoncetekst

15. Regler for klatring for unge under 18 år med klatreerfaring (Tonny)
Vi har fået en forespørgsel fra en klatre på 17 år med klatreerfaring om det er et krav at han går til træning
på junior 2 holdet, hvor der pt er meget lang venteliste. Bestyrelsen blev enige om følgende retningslinjer:
Seniortræning er for alle over 17 år, samt de juniorer der vurderes erfarne og ansvarlige nok af deres
træner.


Aktion: Tonny formilder på FB/Hjemmeside

16. Indkommende post
Vi har fået tilsendt en række eksemplarer af hæftet ”Step Up” som er lavet som inspiration til selvtræning.
Flere bestilles så juniorne kan få et eksemplar hver


Aktion: Tonny bestiller

17. Eventuelt
Prøvetimer forsøges begrænset til torsdag aften så vægvagt/seniorer også kan klatre uden at skulle føle sig
forpligtet til at sikre eller træne nye hele tiden
S1 er ikke blevet afholdt i 1½ år. Dette fordre ikke selvhjulpne klatre. Vi skal finde en bedre frekvens/løsning
for selvhjulpenhed, evt. S0 kursus (toprebssikring). Bør tages op ved næste møde

18. Fastsættelse af næste mødedato
Næste mødedato er 5. august kl. 19:30 hosTonny

Mødet sluttede kl. 23.30
Godkendt af: Orit (referent)
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