KKN Bestyrelsesreferat 05.08 2013
KkN Bestyrelsesmøde mandag den 5. august 2013 kl. 19:30 på Langelunden 4, Nivå.
Tilstede: Michael Aaby, Jacob Frisch, Tonny Jensen, Orit Magyar
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1. Valg af ordstyrer og referent
Tonny ordstyrer, Orit som referent

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med lidt ekstra punkter som fremgår her af referatet

3. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde
Flere af punkterne følges der op på under status punkterne i dette referat.
Følgende oplæg til arrangementer blev godkendt:
Junior Champ i Ribe 16. juni 2013
Junior Champ er for unge klatrer frem til 15 års alderen. Junior Champ afholdes hvert år, men forskellige steder. I år deltager KKN i
Junior Champ i Ribe i juni. Selvom arrangementet er udformet som en konkurrence lægges der vægt på social samvær og sjov med
andre unge udøvere fra hele landet.
Åbent hus i Helsingør - 25. august 2013
Har du lyst til at prøve at klatre eller bare se hvordan en klatrevæg ser ud? Eller få en snak om hvad det at klatre er for en størrelse?
Eller er du allerede udøver og har lyst til at fortælle andre om hvordan det er?
Så kom forbi væggen i Helsingør søndag den 25. august 2013 mellem 14-17. De efterfølgende 4 søndage vil der være ekstra
bemanding til et introduktions forløb for dem der er ønsker medlemsskab, forløbet afsluttes med sikringskursus 1 undervisning (slut
september).
Sommerfest 2013 - 15. september 2013 efter søndagsklatring
Traditionen tro holder vi sommerfest i Ålsgårde. Vi satser på at vejret er godt den 15. september, så vi kan tænde grillen. Medbring selv
familie, kød, drikkevarer, service, tilbehør og godt humør
Julefrokost (kun for seniorer) – 7. december 2013 eller i forbindelse med generalforsamling
I år er planen at holde en seniorjulefrokost. Datoen bliver en lørdag i december, og gennemførsel afhænger af hvor stor interessen er.
Hold øje med KKN gruppen på Facebook.
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Aktion: Orit lægger plan på hjemmesiden og FB – opretter evt. begivenhederne på FB
Aktion: Tonny forhører sig om hvad stemningen er omkring julefrokostkoncept – december eller i
forbindelse med generalforsamlingen.

4. Øknomi status
Vi følger budgettet fint – der er pt. 10.000 kr. i overskud – eneste udfordring er at vi er færre medlemmer
end vi har budgetteret med. Vi er pt. 18 medlemmer u. 25 år (budget 20) og 9 over 25 år, heraf 2 passive
(budget 20 aktive og 5 passive).
Vi håber at kunne trække flere nye medlemmer til ved Åbent Hus arrangementet i august.

5. Åbent hus i Helsingør (Orit)
Oplægget fra Orit blev godkendt. Vi tilretter så der står at der er ekstrabemanding, så det giver os
fleksibilitet ift. Ålsgårde den 15. september 2013.
Åbent hus i Helsingør - 25. august 2013
Har du lyst til at prøve at klatre eller bare se hvordan en klatrevæg ser ud? Eller få en snak om hvad det at klatre er for en størrelse?
Eller er du allerede udøver og har lyst til at fortælle andre om hvordan det er?
Så kom forbi væggen i Helsingør søndag den 25. august 2013 mellem 14-17. De efterfølgende 4 søndage vil der være ekstra
bemanding til et introduktions forløb for dem der er ønsker medlemsskab, forløbet afsluttes med sikringskursus 1 undervisning (slut
september).









Aktion: Orit tilretter oplægget og lægger det op på Facebook og hjemmesiden
Aktion: Tonny lægger det efterfølgende ud på diverse fora på Facebook
Aktion: Michael kontakter Avisen Nordsjælland med henblik på indlæg, og invitere avisen til Åbent
Hus arrangementet
Aktion: Tonny vil opfordre alle med S1 kursus til at melde sig som hjælpere til arrangementet og de
efterfølgende søndage.
Aktion: Michael finder klatrefilm frem
Aktion: Tonny tager projektor og litteratur med
Aktion: Kaffe, The, Frugt indkøbes til den 25. august

6. Træner situationen
Michael har lavet og sendt et oplæg til annoncetekst:
Vedr. Junior Træner til Klatreklub Nordsjælland
Klatreklub Nordsjælland, søger træner til at varetage træningen for vores 2 junior hold. Der trænes
Torsdage fra kl. 16.30 til til 19.30 i Humlebæk. Og der er mulighed for extra-træning tirsdage, samt evt.
søndage.
der vil være hjælpetræner tilknyttet holdet, så du kommer ikke til at stå med det allene.Det forventes at du
er over 18 år og har træner 1 kursus. Og at du har lyst til at besøge andre klatresteder i DK. Dine udgifter
hertil vil blive dækket af klubben, og der udbetales et skattefrit godtgørelse en gang om året.
Skulle dette have din interesse, eller ønsker du yderlig information, så kontakt venligst.
Formanden Tonny Jensen på tlf. ........ eller på mail.
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Junior 1 træner fra kl. 16.30 til 18.00 torsdage minus i skoleferie periode
Junior 2 træner fra kl. 18.00 til 19.30 ** * * **
**
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Klatreklub Nordsjælland
( indsæt logo )
Oplægget blev godkendt.




Aktion: Michael sender oplæg til DGI Nordsjælland
Aktion: Tonny lægger på DkLafs Facebook side og klatretrænere i Danmark på FB
Aktion: Tonny orienterer juniorerne ved opstart efter sommerferien

7. Sommerfest
Afholdes i Ålsgårde som første prioritet, men i tilfælde af dårligt vejr flyttes det til Helsingør. Invitation
lægges på hjemmeside og Facebook. Alle er velkomne. KKN sørger for grill kul.





Aktion: Orit laver invitation og sender til godkendelse i bestyrelsen
Aktion: Orit lægger invitation ud på hjemmeside og Facebook. Tilmelding ej nødvendig.
Aktion: Tonny køber grillkul
Aktion: Tonny undersøger om alkohol politik på Helsingør ungdomsskole

8. Status fra udvalg
Webudvalg:
Indmeldelsesblanket skal tilrettes så der står at billeder at juniorerne kan bruges. Jacob spørger ved åbent
hus om der er nogen der har lyst til at være med i udvalget.
G-kalenderen er godkendt og den bruges fremover til at skrive vægvagter ind.
Udvidelse af Baunebjerghallen:
Efter at oplægget har været til kommentering i bestyrelsen har Tonny skrevet ud til udvalget. Udvalget skal
nu mødes og beslutte videre gang. Baunebjergskolen har en del aktiviter i gang i forbindelse med
nedrivning af den gamle kantine. Blandt andet vil foreninger kunne bruge glaslokalet inkl. thekøkken, som
opholdsrum. Humlebæk gymnastikforening spørger om vi vil være med til at indkøbe køleskab, etc til
opholdrummet. Vi afventer deres oplæg.
T-Shirts med nyt logo:
Jakob er ved at finde en trykker. Vi har en del T-shirt med gammelt logo. Jakob undersøger om det kan
betale sig at trykke på de eksisterende. Ellers satses på forhåndsbestilling. Jakob sørger for at inddrage
Frederik.

9. Indkommende post
Der er kommet post fra hhv. Baunebjergskolen og Humlebæk Gymnastikforening vedr. nedrivning af
kantine og oprettelse af opholdsrum for foreninger – se status på udvidelse af klatrevæg for yderligere info.
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Mail fra HG med nyt program – vi skal igen i år dele hal med springhold torsdag :)

10. Fastsættelse af næste mødedato
Næste mødedato er 21. oktober 2013 kl. 19:30 på Kastanievej 37 i Fredensborg

Mødet sluttede kl. 22:30
Godkendt af: Orit (referent)

4

