KKN Bestyrelsesreferat 16.06 2014
KKN Bestyrelsesmøde mandag den 16. juni 2014 kl. 19:00 på Toeltvej 22, Kvistgård
Tilstede: Orit Magyar, Jesper Conradsen, Andreas Leer Jørgensen, Jacob Frisch
Afbud fra Michael Aaby
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Godkendelse af dagsorden

Forslag til dagsorden inden mødet:
 Besøg fra Rikke fra DkLaf
 Opfølgning fra sidste møde
 Instruktører i Helsingør – hvad og hvem
 Sommerfest 2014 – status
 Evt
 Næste møde dato samt punkter

Godkendt i den rækkefølge der er refereret

2.

DkLaf

Rikke Vestergaard fra DkLaf var på besøg og vi talte om klubbens nuværende udfordringer og hvordan
DkLaf kan hjælpe. Rikke opfordrede os til i bestyrelsen at tage en snak om hvilke slags klub vi vil være. DkLaf
mener der er et stort klatrepotentiale i Nordsjælland og opfordre os til at have høje ambitioner for hvor
stor klubben kan blive. Det er forbundets mål at der i Danmark skal være 10.000 aktive klatrer (i dag er der
6.000), dette vil kræve at der etableres flere og større klubber rundt om i landet. Alene i nordsjælland
skønner de at der er potentiale til en storklub på 600 medlemmer (til sammenligning har B&W 1200-1500
medlemmer i dag og i Kolding er man gået fra 40 til 150 medlemmer på et år). Dette kræver dels faciliteter i
rigtig dimension (så der er plads til 30-40 klatrer på en aften) og ildsjæle. Klatreforbundet vil gerne hjælpe
os med at få etableret større faciliteter, men at gøre klubben attraktiv og fastholde medlemmerne skal vi
selv finde ud af hvordan vi vil gøre. Vi kan i frentiden forvente større hjælp fra DkLaf hvis vi er en stpr klub
end hvis vi er en mindre klub. Så spørgsmålet vi skal stille os selv er: Skal vi være en stor klub eller lille klub
– hvilken kendetegn skal vi have? Skal vi være en klub der fokusere på mange ture eller skal vi hjælpe nye
finde sig til rette vha fælles opvarmning, træningsaftener (vha KALK) der fokusere på teknik inspiration,
eller noget helt andet (ture med teknik forløb op til turen)? Klubber som GAKK og en lille københavnsk klub
der holder til i DGI byen har ikke så store faciliteter og ikke så mange medlemmer, men de der er er meget
aktive og her har man valgt at fokusere på at lave mange ture til Kullen mm. Men når vi ikke er flere aktive
end vi er, gør vi klogt at vælge hvad vi vil fokusere på indtil vi er flere aktive.
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Selvom det er forbundets erfaring at specielt de små klubben skal kunne levere mere en faciliteter, kan vi
ikke komme udenom at det har betydning for hvor mange medlemmer man kan tiltrække. Og vi vil i KKN
gerne have nogle bedre faciliteter. Her opfordres vi til at overveje fordele og ulemper ved at dele faciliteter
med andre sportsgrene, idet dette kan begrænse muligheder for vækst (fysisk mulighed for udvidelse af
væggen og konkurrence om træningstider). Vi opfordres til at bruge Carsten fra DkLaf når vi planlægger
udvidelse, både i forhold til kommunikationen med dem vi samarbejder med men også i forhold til
konstruktion af væggen, idet han har erfaring med hvilken konstruktion giver flest muligheder. Der bliver
bygget rigtig meget som ikke er godt nok og det bliver efterfølgende en kamp at få klubben til at fungere.
Rikke nævnte også et kommende DGI projekt i Hillerød de meget gerne vil have vi bliver en del af, hvor
DkLaf er aktivt med, men ikke kan drive det. Projektet har ligget stille en tid, men nu skulle det være ved at
falde på plads. Vi diskuterede fordele og ulemper ved beliggenheden i Hillerød.
DkLaf er i gang med et projekt de kalder DIF hvor de hjælper klubber der for nyligt har udvidet (specielt
Sønderjylland) med at få tiltrukket og fastholdt medlemmer.
Mht vores udfordring med krav til vægvagt i Helsingør mener DkLaf at det nye Instruktør 2 kursus må være
tilstrækkeligt. Dette kursus er henvendt til klubber og der kræves ikke andet forkundskab end erfaring som
klatre. DkLaf arrangere sådanne kurser og kan lave et forløb til os hvis vi har 6 tilmeldte (fx over 3 søndage).
Vi skal kontakte Rune fra DkLaf hvis vi er interesserede. Vi kan sagtens stille krav til de der får kurset betalt
af klubben fx en forventning om at tage vægvagter eller at man skal have være aktiv i en hvis tid inden og
vis engagement – dette vil forhindre at nogen melder sig ind blot for at få kurset betalt og derefter forlader
klubben for at bruge det i anden sammenhæng. Vi kan også tilbyde medlemmerne selv at betale for så at få
refunderet udgifterne når de har været aktive i en periode. Det er ikke længere et krav at have
førstehjælpskursus som Instruktør. Inden for andre sportsgrene som fx springgymnastik sker langt flere
ulykker og her er det ikke et krav. Vi kan selv vælge at stille krav herom. Der var almindelig enighed om at
det er en god idé at juniortrænere og vægvagter har førstehjælpskursus – måske et der er skræddersyet til
klatreulykker.
Det nye Instruktør 1 kursus er et kursus der er henvendt til skolelærer og aktive forældre. Vi kunne overveje
at tilbyde dette til de mest aktive forældre i klubben, så de kan hjælpe på juniorturer, til træning mm.
DkLaf kan også skræddersy rutebyggerkursus for klubben dette koster 500 kr per person og vi skal mindst
være 6 tilmeldte.

3.

Opfølgning fra sidste møde

Referatet blev gennemgået og der er fortsat nogle udeståender fra sidste møde og hermed gentages og
som der følges op på på næste møde:
Førstehjælp:
Vi mener stadig der er behov for at kigge på om vi kan lave et førstehjælpskursus for trænere og vægvagter
 Aktion: Michael bedes kontakte den instruktør han kender vedr. et skræddersyet program
Vedr. hjemmeside
 Aktion: Orit kigger hjemmeside igennem for om noget af det der står i bestyrelsesansvarsdokumentet
bør ligge under bestyrelsesbeskrivelsen.
Opfølgning på post:
Vi har fået en mail fra DkLaf med en opfordring til at melde os til konkurrence turnus – vi synes ikke vi har
faciliteter eller folk nok til rådighed pt
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 Aktion: Michael skriver til Carsten tak, men ikke lige nu, men måske i fremtiden
Juniorture:
På baggrund af mødet med Rikke, mener vi at det kan være en god idé at lave et forløb med juniorerne der
leder op til en fastsat tur til fx B&W.
 Aktion: Jesper undersøger hvad det kræver at lave juniortur til B&W
T-shirts (Jakob):
 Aktion: Jakob/Orit lægger et indlæg på bloggen for at reklamere lidt for T-shirts.
Overlevering af formandsskab:
 Aktion: Michael rekvirere nye børneattester.
 Aktion: Michael tager kontakt til Nordea vedr. overdragelse af ansvar for foreningskonto

4. Instruktører i Helsingør
På baggrund af diskussion med Rikke ønsker vi at etablere et Instruktør 2 kursus i KKN og tilbyde dette til
medlemmer der har lyst til at være aktive som vægvagter. I tankerne er: Lasse, Frederik, Jesper, Jacob, Orit,
Pernille, Andreas og Silas (skal undersøges om han kan tage det og få certifikat når han er 18 år).
 Aktion: Orit kontakter Rune med henblik på datoer (efter sommerferien) og underviser
 Aktion: Michael kontakter Anders fra Helsingør ungdomsskole og forventningsafstemmer at Instruktør 2
er tilstrækkeligt for at være vægvagt i Helsingør

5. Sommerfest 2014 – status
Ingen medlemmer har meldt sig til festudvalget og vi kan enten lade være med at holde fest eller selv
arrangere noget. Der er stemning for at ændre formen til en klubtur til Kullen med overnatning i DkLafs
hytte i weekenden 13. og 14. september 2014.
 Aktion: Turen arrangeres via mail i bestyrelsen – alle har et ansvar!!!

6. Fastsættelse af næste mødedato
Næste møde afholdes den 28. august 2014 kl. 19:30 i Baunebjerghallen, 3050 Humlebæk. Følgende emner
ønskes behandlet:
 Vision for klubben (diskussion)
 Genetablering af forældreudvalg (Instruktør 1 kursus?)
 Sommertur til Kullen – styr på stumperne

Mødet sluttede kl. 20:45
Godkendt af: Orit (referent), Andreas (), Michael ()
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