KKN Bestyrelsesreferat 19.05 2014
KkN Bestyrelsesmøde mandag den 19. Maj 2014 kl. 18:00 i Sletten Sejlklub, 3050 Humlebæk.
Tilstede: Michael Aaby, Orit Magyar, Jesper Conradsen, Andreas Leer Jørgensen, Jacob Frisch, Alexander
Lindgreen Rosted, Tonny Jensen
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Godkendelse af dagsorden

Forslag til dagsorden inden mødet:
 Valg af ordstyrer
 Valg af referent
 Tak til Tonny og Alexander og velkommen til Jesper og Andreas
 Gennemgang af sidste møde
 Gennemgange af post og forslag fra medlemmer
 Budget gennemgang
 Eventuelt
 Fastsættelse af kommende Bestyrelsesmøde

Godkendt i den rækkefølge der er refereret

2.

Valg af ordstyrer og referent

Andreas valgt som ordstyrer og Orit er referent

3.

Tak til Tonny og Alexander og velkommen til Jesper og Andreas

Der blev sagt pænt farvel og tak til Tonny og Alexander for deres store arbejde i bestyrelsen og i klubben
som helhed. Samtidig sagde vi velkommen til Andreas og Jesper. Orit delte et dokument ud om
bestyrelsens ansvar som er skrevet for et par år siden.
 Aktion: Orit kigger hjemmeside igennem for om noget af det der står i dokumentet bør ligge under
bestyrelsesbeskrivelsen.
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4. Gennemgang af sidste møde
Der er ikke fundet datoer til instruktøruddannelsen. Instruktøruddannelsen er imidlertid blevet ændret så
den nu er opdelt i Instruktør 1 (toprebsinstruktør), Instruktør 2 (instruktør til føring) og Instruktør 3 (en
uddannelse der tillade at man underviser andre) – vi vurdere at de der er erfarne kan gå direkte til
instruktør 2 og dette vil sammen med førstehjælp være nok til at være vægvagt i Helsingør.
Vi vil forsøge at få et generelt førstehjælpskursus for de der har lyst.
 Aktion: Michael arbejder videre med førstehjælpskursus
Sommerfesten skal arrangeres, punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.
 Aktion: Orit skriver et indlæg på bloggen om nogen har lyst til at arrangere et sommerarrangement
Tonny leder stadig efter dokumentationen fra Baunebjerghallens udvidelse og lægger det i dropboxen når
det findes.
Orit har udestående vedr. søgning af penge fra DFI, men har ikke fået det gjort. Vi afventer videre aktion på
dette indtil vi ved hvad det bliver til med den nye hal i Langebjerg.

5. Gennemgang af post og forslag fra medlemmerne
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
 Aktion: Michael skriver til Carsten tak, men ikke lige nu, men måske i fremtiden
Rikke Vestergaard fra DkLaf har tilbudt at komme på kommende bestyrelsesmøde og fortælle lidt om hvad
der sker i klatreforbundet og hvordan de kan hjælpe os med regnskab, instruktøruddannelser, at tiltrække
flere medlemmer osv. Vi blev enige om at det var en god idé
 Aktion: Orit skriver til Rikke
Mail fra ”Skolen i Virkeligheden” (Fredensborg kommune) vedr. hjælp til friluftsundervisning. Jesper vil
gerne se nærmere på det.
 Aktion: Orit sender mailen videre til Jesper eftersom han endnu ikke er på info mailen
 Aktion: Jesper skal med på Info mailen, Orit sørger for dette.
Mail fra DGI vedr. ny foreningsguide som giver gode idéer til hvordan man tiltrækker flere frivillige. Dette
kan være interessant ift. Klubben og kan være interessant i fremtiden, specielt hvis klatrefaciliteterne
udvides.
 Aktion: Orit videresender mail til Jesper til orientering

6. Budgetgennemgang
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Orit gennemgik økonomien, økonomien ser sund ud, men vi er lidt under ift voksne medlemmer (11 aktive
og 1 passiv), mens der er flere juniormedlemmer end budgetteret. Der er stadig penge til kurser og
juniorture og medlemmerne opfordres til at søge klubben hvis de synes der er et kursus som kunne komme
klubben til gavn – rutebygger, etc. Der er planer om en juniortur til B&W. Vi havde tidligere et juniorudvalg
drevet af forældre og dette skal vi arbejde på at genoplive.
 Aktion: Jesper undersøger hvad det kræver at lave juniortur til B&W

7. Eventuelt
Nyt fra udvalg
T-shirts (Jakob):
Der har været salg af T-shirts og hættetrøjer. Jesper har haft hans på inde i B&W og blev spurgt om vores
klub.
 Aktion: Jakob/Orit lægger et indlæg på bloggen for at reklamere lidt for T-shirts.
Webudvalg (Jakob/Orit):
DGI minisite var svær at arbejde i så vi køre videre med Wordpress, selvom vi får mange spam
henvendelser via medlemsregistreringen.
 Aktion: Orit prøver at finde en måde at slippe af med medlemsregistreringsspam.
 Aktion: Orit sletter Tonnys telefonnummer fra ”Om klubben”
Overlevering:
Tonny har stadig de seneste børneattester liggende - disse makuleres når vi har rekvireret nye –
 Aktion: Michael rekvirere nye børneattester.
Bank overlevering fra Tonny til Michael
 Aktion: Michael tager kontakt til Nordea
Formandsskifte meldt til kommunen, DGI og DkLaf – DGI og DKLaf har bekræftet
Tonny bevarer adgang til Dropbox, Alexander skal framelde sig og Andreas og Jesper tilføjes
 Aktion: Orit følger op på kommunen.
 Aktion: Orit tilføjer Andreas og Jesper

8. Fastsættelse af næste mødedato
Næste møde afholdes den 16. juni 2014 kl. 19:00 hos Andreas på Toeltvej 22, 3050 Humlebæk
Mødet sluttede kl. 20:30
Godkendt af: Orit (referent), Jacob (), Andreas (), Tonny (), Michael (),
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