KKN Bestyrelsesreferat 28.08 2014
KKN Bestyrelsesmøde torsdag den 28. august 2014 kl. 19:30 i Baunebjerghallen
Tilstede: Orit Magyar, Jesper Conradsen, Andreas Leer Jørgensen, Jacob Frisch, Michael Aaby
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1.

Godkendelse af dagsorden

Forslag til dagsorden inden mødet:
 Vision for klubben (diskussion)
 Genetablering af forældreudvalg (Instruktør 1 kursus?)
 Sommertur til Kullen – styr på stumperne
 Instruktør 2 kursus status
 Post
 Status på øknomi og medlemstal
 Næste møde dato samt punkter

Godkendt i den rækkefølge der er refereret

2.

Opfølgning fra sidste møde

Instruktørkursus
Instruktørkursus 2 er blevet arrangeret og starter 7. september i B&W.

Rutebyggerkursus
Rutebygger-kursus arbejder vi på – vi er i kontakt med Carsten fra forbundet vedr. dette.
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 Orit har fortsætter planlægningen

Førstehjælpskursus
Michael har fået førstehjælpskursus og den underviser han havde kan være en mulighed.
 Michael arbejder videre på at få en pris til vægvagter og trænere.

Hjemmesiden
Orit har ikke fået kigget på hjemmeside, men gør det snarest.
 Orit kigger vedtægter og bestyrelsesansvarsbeskrivelse igennem

Post
Orit tager sig af alt hvad der handler om indmeldelse. Vi har fået post fra kommunen vedr. inddragelse i i
den nye skolereform.
 Michael skriver at vi gerne vil hjælpe men at vi har lidt svært ved at se hvordan det praktisk skal kunne
lade sig gøre.
Jacob har skrevet en mail om hans fremtidige rolle i bestyrelsen, han ønsker ikke at fortsætte
bestyrelsesarbejdet efter næste generalforsamling.

Nye faciliteter
Møde vedr. den nye hal inden sommerferien. Vi skal selv betale omkostningerne og den er kommet i udbud
– der er kommet et tilbud på omkring 100.000 kr. Vi er ved at undersøge om vi kan komme i direkte kontakt
med vægbyggeren, men der er endnu ikke nogen afklaring på det. Når vi når til design af vægge lægger vi
ud til bestyrelsen hvis nogen har lyst til at have indflydelse på designet.
Vi skal desuden i dialog med kommunen om udvidede tider og konflikt med spring.
 Orit & Michael tager fat i bygherren Halbyg
 Orit & Michael kontakter Kommunen vedr. koordination af tider
Hvis der skal flere juniorer på så skal vi overveje at give forældrene Instruktør 1 kursus.
Junior 2 lærer at sikre selv med henblik på at lave en tur til B&W. Jesper har undersøgt hvilke krav der er til
en juniortræning i B&W, men der er ingen krav, andet end at man lige siger at man er der. Både Silas og
Jesper vil gerne arrangere en tur – men de finder en dato i løbet af efteråret. Der er ikke nogen planer om
at lave en tur for junior 1. Klubben vil gerne betale dagskort til trænere og junior 2 (vi vil gerne fastholde
junior 2, eftersom ventelisten ikke er så lang til den aldersgruppe).

T-shirt
Der er ikke så meget salg lige nu. Vi overvejer at der skal indgå T-shirt ved indmeldelse.
 Jacob laver en Facebook opslagsreklame

Børneattester & fuldmagt til konto
Michael har rekvireret nye børneattester og vi er i gang med overdragelse af fuldmagt til foreningskontoen.
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 Michael færdiggør process vedr. børneattester
 Michael færdiggør process vedr. overdragelse af fuldmagt til foreningskonto

Sommerfest 2014
Andreas bookede hytten i Kullen, men efterfølgende fik vi en mail fra skovskolen om at de har bygget en ny
klatrevæg og de holder åbning 14. september til skovens dag. De ville også gerne have hjælp til at bygge
ruter – desværre faldt vi ud af mailrækken og ruterne er så i gang med at blive bygget. Andreas og Michael
talte om at flytte sommerfesten til Nøddebo med overnatning i shelter. Michael har lagt en booking på
shelter, men har ikke hørt noget. Michael kan ikke selv deltage pga. arbejde. Tiden er knap og vi har
besluttet at vi kan melde ud med link at der er åbning den 14. september for de der har lyst, men at vi ikke
kan holde sommerfest/overnatning den weekend. Michael finder link og slår det op på Facebook.
Sommerfesten laves om til en efterårstur den 18. til 19. oktober.
 Michael undersøger om der er plads i shelter og om vi kan låne klatrevæg lørdag/søndag.
 Andreas laver turopslag. Juniorer er velkommen til fest og overnatning men skal have forældre med.

Klubbens vision
Vi vil gerne have flere medlemmer, men vil gerne bibeholde klubånden som en lille klub.
Junior interessen er stor, men der er ikke nok voksne i klubben der har tid til at være trænere. Vi føler et
ansvar for den interesse, men vi skal finde en måde at trække forældrene med ind i undervisningen –
specielt på junior 1 holdene.
Flere instruktører/vægvagter og bedre faciliteter og flere ture vil trække flere seniormedlemmer. Men at
tro at flere seniorer vil betyde flere trænere går ikke nødvendigvis hånd i hånd. Seniorer og juniorer går til
klatring af forskellige årsagere. Stor forskel også på junior 1 og junior 2 – flere turer ud af huset for junior 2
hold, for at give dem en introduktion til klatremiljøet så de har lyst til at fortsætte som seniorer.
Vi vil gerne have flere medlemmer, men vil gerne bibeholde klubånden som var vi en lille klub.
Måske kan 1 til 2 ture om året betyde at vi trækker flere medlemmer og at dette afføder flere spontane
småture om året.

Genetablering af forældreudvalget
Genetablering af forældreudvalget kunne betyde mere aktivitet på juniorholdene og aflastning af trænerne.
 Jesper vil prøve at spørger forældrene om der er noget de savner og om de har nogle forventninger eller
idéer der ikke bliver indfriet og som de måske kan hjælpe med.
Næste møde den 3. november 2014 kl. 19:30 hos Andreas.
Mødet sluttede kl. 21:45
Godkendt af: Orit (referent)
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