KKN Bestyrelsesreferat 09.03 2015
KKN Bestyrelsesmøde mandag den 9. marts 2015 kl. 18:30 på Tjalsesvej 6, 3000 Helsingør
Tilstede: Søren Møller Andersen, Orit Magyar, Jesper Conradsen, Andreas Leer Jørgensen, Michael Aaby,
Jacob Frisch
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Valg af ordstyre og referent

Orit er referent, Jesper er ordstyrer

2.

Godkendelse af dagsorden

Forslag til dagsorden inden mødet:










Valg af ordstyre og referent
Godkendelse af dagsorden
Gennemgang fra sidste møde
Gennemgange af post, samt forslag fra medlemmer
Status af økonomien 2015
Diskutere tilbud fra Abekatten og Gubbies, samt mødet med Helsingør Kulturværft.
Evt.
Fastsættelse af dato for kommende bestyrelsesmøde

Godkendt i den rækkefølge der er refereret

3. Gennemgang fra sidste møde
Førstehjælpskursus afholdt den 28. feberuar 2015. God erfaring med underviseren, Lene Bæk Thomsen.
Søren, Naja, Silas, Jesper, Orit og Andreas deltog og har nu førstehjælpsbevis.
Hvordan får vi mere forældreengagement? Konklusion: Orit opfordre ved indmeldelse til
forældreengagement. Ellers sendes mail til forældre ved behov for hjælp. Vi skal overveje tilbud om
sikringskursus til forældre.
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Vi har bedt om flere nøgler til Helsingør, men har endnu ikke modtaget dem fra Ungdomsskolen. Jacob har
afleveret sine nøgler.
 Andreas laver vægvagtplan

4. Gennemgange af post, samt forslag fra medlemmer
Michael og Jesper har været til Halfordelingsmøde (7. marts 2015). Humlebæk Gymnastikforening har
fortsat tider i 2015 indtil de overtager hallen i Langebjerg. Vi har sat os fast på torsdag, og vi bibeholder
vores tirsdagstid.
Post fra Søren vedr. klatrefaciliteter i Helsingør. Søren og Michael har været til møde vedr. mulighed for at
udvide klatrefaciliteterne i Helsingør. Den ene af hallerne ved det gamle skibsværf er en dejlig hal med højt
til loftet, men kommunen er mest interesserede i midlertidig løsning. Dog er Helsingør kommune klar over
at klatring er på vej frem og talte også om at der er andre halprojekter på vej der kunne være interessante.
Michael har sendt mail til Helsingør kommunen efterfølgende med oplysninger om klatresporten i
Danmark. Se også under punkt vedr. udvidelse af klatrefaciliteter.
Brev fra kommunen 03-02-2015: Vi har fået del restpuljen for 2014:

Brev fra Ulrik vedr. rutebyggerkursus (2000 kr per dag) – vi venter. Andreas har erfaring med at Esben Sejer
også er god til at bygge rute for rimelige penge. Måske vi skulle slå os sammen med Anders om at få bestilt
Esben til at bygge i Helsingør – fælles ansvar. Michael kunne godt tænke sig en oversigt over ruter på
væggen.
 Michael tager fat i Andres vedr. begge dele.
Forspørgsel på indkøb af ny radio til Baunebjerghallen. Bestyrelsen støtter det med beløb mellem 10002000kr. Køb skal godkendes af træneren.

5. Gennemgang af Øknomien 2015
Økonomien er god. Vi har allerede langt flere seniormedlemmer end vi havde turde håbe på.

6. Vægprojekt
Højden på værftet er attraktivt, men den manglende varme og usikkerheden ved investeringen taler imod.
Højden kunne eventuelt fås i en af de nye halprojekter (hvor der er planer om stangspring), men vi ved ikke
hvor realistiske eller hvor langt disse projekter er.
 Søren tager fat Helsingør kommune for at hører hvor langt de øvrige projekter er.
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I Baunebjerghallen ønsker vi et tilbud hvor hele endevæggen udnyttes og der tænkes bouldering ind. Det
skal inkludere renovation af den gamle del af væggen.
 Andreas tager fat i Gubbies
 Søren tager fat i Abekatten
 Michael taler med Baunebjerghallen

7. Evt.
Bestyrelsen takkede Jacob for hans tid som næstformand og håber fortsat at se ham som ansvarlig for
klubtrøjer. Jacob fortsætter som bestyrelsessuppleant.

8. Fastsættelse af dato for kommende bestyrelsesmøde
Næste møde er mandag den 13. april kl. 19:00 hos Andreas.

Mødet sluttede kl. 21:57
Godkendt af: Orit (referent), Michael (), Andreas (), Jacob (), Søren (), Jesper ()
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