KKN Bestyrelsesreferat 12.01 2015
KKN Bestyrelsesmøde mandag den 12. januar 2015 kl. 19:00 på Ingemannsvej 21, 3000 Helsingør
Tilstede: 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 ordstyrer og referent
Godkendelse af dagsorden
Gennemgang af sidste møde
Gennemgange af post, samt forslag fra medlemmer
Gennemgang af regnskab 2014 til godkendelse af revisor
Budget 2015 ! Husk ny væg i B.hallen
Eventuelt
Fastsættelse af kommende Generalforsamling

Godkendt i den rækkefølge der er refereret

3. Gennemgang fra sidste møde
Ny væg i Langebjerg. Bestyrelsen valgte på baggrund af kommunens brugsaftale at melde fra på projektet.
Der var ikke mulighed for at kunne få tider hvor springerne ikke var i hallen.
Michael har efterfølgende kontaktet Baunebjergskolen og vi fik grønt lys af skolen til at udbygge væggen. Vi
er også velkommen til at bede om at flytte ringe og tove. Næste skridt er at måle hallen op og tage billeder
og sende til Gubbies som så vil lave et forslag til en ny væg. Vi vil meget gerne have differenteriet tilbud så
vi både får tilbud hvis Gubbies bygger det hele, men også hvis vi selv står for noget af byggeriet.
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En anden mulighed kunne være at kigge efter egnede steder andre steder – f.eks. i Helsingør. Søren fra
klubben vil undersøge hvad de tomme lokaler på Helsingør værftet skal bruges til og om det evt. kunne
være en mulighed. Fordelen her er at der er højere til loftet end i Baunebjerg og derved giver mulighed for
en højere væg.
Mht. til høring vedr. brug af klubbens penge til en ny væg blev der i december afholdt et informationsmøde
i Helsingør. Meget få deltog og eftersom projektet ikke er presserede mere, tages dette op igen til
generalforsamlingen.
Vi mangler fortsat at fastsætte dato til førstehjælpskursus.
 Michael kontakter Lene for mulige datoer i 2015.
 Orit har lagt manglende bestyrelsesreferater ind på hjemmesiden.
Vedr. klubtrøjer – så har postgangen vist sig at være lidt bøvlet. Bestilling ændres til hver halve år ved
sæsonstart januar og august.
Vi vil arbejde på en udlandstur i efteråret 2015. Michael og Orit arbejder på en tekst og er klar til at sende
ud når vi finder ud af hvornår stedet er ledigt.
Forældreudvalg – skal det genoptages? Dette tages op på næste generalforsamling.
 Michael skriver punktet på dagsorden til generalforsamlingen.
Det er fortsat ikke afgjort om vi får de resterende 4000 kr i tilskud til instruktørkursus.
 Orit følger op
Omkostninger til Træning/instruktion for unge u. 25 år er udspecificeret i Regnskab 2014.
Fordeling af Vægvagter
 Andreas laver fordelingsforslag til vægvagter.
 Michael kontakter Helsingør Ungdomsskole vedr. flere nøgler

4. Gennemgange af post, samt forslag fra medlemmer
Der har været skiftende generalforsamling i Nødebo. Navnet bliver Nordsjællands Klatrecenter. Vi kender
ikke udfaldet.
Post fra kommunen vedr. vintercamp, hvor vi er inviteret til at introducere klatring. Der er ikke nogen fra
bestyrelsen der kan og vores venteliste er så lang så det giver ikke meget mening at promovere klatringen
mere for derpå at måtte afvise de unge der gerne vil gå til klatring.
 Michael melder tilbage til kommunen/fritidsbutikken

5. Gennemgang af regnskab 2014
Regnskab gennemgået og godkemdt af bestyrelsen.
 Orit kontakter revisor (Lasse Lundgren) for gennemgang
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6. Budget 2015
Budget 2015 gennemgået og tilrettet. Der budgetteres med ny klatrevæg og tilsvarende fondsøgning.
Det tilstræbes dog at kassebeholdningen ender på mindst 15.000 kr. ved udgangen af året. Budgettet
fremlægges på generalforsamlingen.

7. Evt.
Hvor tit kører vi sikringskursus? Ved behov og minium 3 deltagere. Prisen holdes på 100 kr. og kurset
tilbydes kun for KKN medlemmer, så hvis der er nogen udefra der ønsker kursus så skal de melde sig ind i
klubben. Overvej flere instruktører ved mere end 3 kursister, specielt ved den praktiske del.
 Orit kontakter instruktører for at undersøge hvem der har lyst til at undervise og hvem der ikke har.

8. Fastsættelse af dato for kommende generalforsamling
Torsdag den 26. februar 2015 kl. 20:00 i Baunebjerghallen i Humlebæk. Jacob og Orit er på valg. Jacob
ønsker ikke genvalg. Orit ønsker genvalg til kasser. Medlemmerne opfordres til at melde sig til bestyrelsen.
 Michael laver indkaldelse og udsendes senest 4 uger før (29. januar 2015)
 Orit sørger for at regnskabet er godkendt af revisor inden mødet
 Orit printer budget
 Michael skriver til skolen
 Andreas sørger for lidt sødt og kaffe/the og kopper

Mødet sluttede kl. 21:45
Godkendt af: Orit (referent)
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