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Referat
Gæst: Martin Frøland som repræsentant for byggeudvalget
Afbud: Ingen

1. Opdatering omkring byggeprojektet
Herunder bl.a. nøglebrikker og indretning af klubben til marts
Rukonøglen fungerer indtil videre.
Per bestiller en ekstra centrifuge til damernes omklædning.
Håndværkerne er i gang med at sætte lofter op, male. Nye vinduer er sat i. Strøm
er ført ind til nye kogeøer – der skal søges penge til komfur via Klubrumspuljen
efter aftale med Mads A. (Martin skriver).
2. Regnskab i forhold til Lokale og Anlægsfonden
Det afventer afslutningen regnskabet for byggeriet.
3. Tilbagemelding fra BygOp mødet 17. januar
På baggrund af klubbernes konstruktive indsats i forbindelse med renoveringen
af betondækket har kommunen besluttet at afsætte 7 mio. over tre år til at
gennemføre hovedlinjerne af BygOp. Det inkluderer, at der bliver skudt en etage
ind i hal 2, hvorved der bliver plads til fælles klubfaciliteter med bl.a.
kajakergometre. Samtidig gennemføres brandsikring af komplekset. I alt er der
udarbejdet et forslag med et budget på ca. 20 mio. Der er dækning for de to
tredjedele – og klubberne har givet foreløbigt tilsagn om at ville deltage i et
fælles arbejde på at søge fondsmidler til at dække det resterende beløb.
4. Nyt om bådebroen
Anders og Martin kontakter havnefogeden – på baggrund af svar fra Mads
Ambjørnsen.
5. Ansøgning om medlems- og lokaletilskud, frist 1. marts (Lena Kjelfred 26.
januar)
Det er ikke relevant, da vi ikke har børn og unge i klubben.
6. Indsendelse af erklæring om indhentelse af børneattester, frist 1. marts (Lena
Kjelfred mail 26. januar)
Udfyldt ved mødet
7. Nye aftaler omkring begynderinstruktionerne i 2012
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Planen er at oprette to hold som vi plejer. Pt. har vi ikke så mange ansøgninger.
Hvis vi heller ikke har det ved ansøgningsfristen, vil vi overveje kun at oprette et
hold med alle elever, frem for to meget små hold.
Afkrydsningsskemaer som munder ud i et EPP2-bevis. Otte gange med
mere fokus på roning – med det formål, at alle har mulighed for at blive frigivet
inden Sct. Hans. Der afholdes en efterfølgende opsamlingsgang. Nyt er at der
gennemføres en introaften i Kildeskovshallen, hvor man kan sidde i en kajak og
prøve selventring: weekenden efter påske eller søndag i St. Bededagsferien.
Intromøde afholdes 8. marts.
8. Rengøring af klubben fremover
Bettina forhører sig hos Hellerup Kajakklub. Det er vigtigt at der ikke i sæsonen
gøres rent i de sene eftermiddagstimer og om aftenen.
9. Ansøgning om svømmetid 2012-2013, frist 10, februar
Bettina sender de relevante tal.
10. Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i SIG 22. februar
Ingen har mulighed for at deltage
11. Hellerup Havns 100 år jubilæum
Strandparkens 100-årsdag søndag i påsken – reception eller anden
højtideligholdelse blev drøftet ligesom en stor havnefest. Det sidste er nu faldet
på baggrund af fødselsdatoen falder i påsken og på grund af manglende
interesse/opbakning.
12. Udsendelse af indkaldelse til generalforsamling
Kisser ajourfører indkaldelsen og udsender den via GroupCare – og opslag i
klubben.
13. 1000+ trøjer for 2011 – hvem tager sig af det?
Bettina tjekker størrelser og bestiller – i år bliver det kortærmede trøjer.
14. Aflæsning af el, varme og vand (mail Mads Ambjørnsen 24. november)
Udskydes til senere møde.
15. Evt.
1. Generalforsamling i TCB 1.3. TB skriver til Morten for at høre om han
stadig vil være NOVAs repræsentant og stadig står for ansøgning om
bådplads og nøglebrikker. Frist 20.3.12
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2. Kommunens foreningsoversigt skal revideres: kontingent 1050,
kontaktperson skal ændres til efter generalforsamling. Mail pr. 01.o2.12
Martin tjekker op.
3. Den nye mole/høfde vil blive bygget i løbet af sommeren.
16. Næste møde
d. 29.2. kl. 18 i Sejlklubben – Per tjekker at der er åben.
Ref. Torben B.

Side 3 af 3

