Referat fra bestyrelsesmøde 1. juli 2009 kl. 18:30 hos John
Afbud: Bettina

1. Internet i klubben, - tilbagemeldinger fra Steen: Torben Frohn kommer med et
forslag. Men vi starter med at skifte vores tlf. leverandør ud til FullRate, og
senere vil vi bruge samme leverandør til netopkopling. Steen har opgaven.
2. Førstehjælpskurser, John tager punktet op på næste best. møde
3. Nyt om spunsvæggen.
Notat af samtale med havnefoged Jesper Tjott 11. juni 2009 om:
Ny spunsvæg ved Hellerup Havn.
1) Nedennævnte oplysninger er kun ”foreløbige” og kan sagtens blive lavet
om/ændret!
2) Arbejdet omfatter kun ny spuns fra sydlige havnemole til HR.s sydøstligste
punkt samt reetablering af fjernede/ødelagte genstande (plankeværk ect.)
3) Arbejdet udføres fra land og påbegyndes ca 1. november 09 og forventes
afsluttet 31. marts 2010. Dette betyder, at bådeistandsættelse kan ske i oktober
måned.
4) Den ny spuns placeres ca ½ meter (altså ikke 2 meter!) uden på den gamle,
forankres til den gamle spuns og der etableres en ny ”hammer” (træboldværk
ovenpå spunsen)
5) Der er afsat 4,0 mill. Til hele projektet og det kører over ”teknik og miljø” (fra
sydmolen og mod vest som ”havnevedligeholdelse” og fra hjørnet til HR.s
sydøstligste punkt som ”kystsikring”)
6) Mens arbejdet står på, vil et stort areal parrallelt med spunsvæggen blive
afspærret – måske tæt ind foran klubberne – måske kun til vore flagstænger.
Dog skal en del (eller hele) hegnet mellem NOVA og havnen fjernes ligesom
birketræet mellem HR og HDR evt. beskæres eller fjernes samt rækværket
nord/syd yderst mod Øresund i HR fjernes. Måske tages de to flagstænger
ned og visse bede skal måske også fjernes. Alt skal dog reetableres u/b inden
aflevering.
7) Der skal etableres ”hul” i alle rækværk mellem klubberne tæt på bygningerne,
som adgangsvej til klubberne, da det yderste arbejdsareal bliver afspærret.

8) Nye bådebroer er IKKE indbefattet og ”Skole og Fritid” ønsker ikke at
”deltage” med penge selvom nye broer m.v. ville kunne laves væsentlig
billigere samtidig. Jesper har dog påpeget, at spuns ud for bådebroerne skal
være forstærket.
9) Jesper har gjort opmærksom på vigtigheden af en højere spuns for at imødegå
stigning i vandstanden, dog skal bådevognene kunne ”køres hen over” uden at
blive hængende på midten.
10) Alle klubber skal være opmærksom på, at i perioden 1. november til 31. marts
(og måske lidt senere, hvis der er forsinkelser) vil det ikke være muligt, at
flytte robåde til og fra bådehallerne. Både der skal repareres på eksternt værft
skal være væk inden 1.11.09, ligesom man kunne tænke sig en eller to plast 2årers inriggere placeret i Hal 2 for evt. vinterroning.
11) Formanden for Hellerup Sejlklub, Thorkild, ønsker sydmolen lavet breddere
end den ½ meter og Jesper har foreslået ny spuns i en ret linie fra sydmolen til
HR.s sydøstligste punkt. Dette er dog blevet afvist.
12) Ifølge Thorkild, er det nu der skal forsøges lavet ændringer, hvis man har
særlige ønsker. Det uheldige er, at vi (alle klubberne) bør henvende os til
vores kontaktmand, som er Erik Stenz-Olesen, som går på efterløn ultimo juni
2009 uden man kender hans afløser.
Selvfølgelig er vore klubber interesseret i at være med i hele fasen for at sikre,
at klubberne kan fungere under byggeriet, men følgende punkter kunne
overvejes at blive rejst på et møde med de ansvarlige embedsmænd/politikere
hurtigst muligt:
1) 3 nye broer med slæbesteder.
2) Flytte spunsvæggen 2 meter ud i.s.f. ½ meter, så der opnås en dybere
bådeplads (specielt med tanke på senere udbygning af klubbygninger /
bådehaller.
3) Sikre at arbejdet er færdigt senest 31. marts 2010 a.h.t. sæsonen 2010.
4) Hæve koden på den nye spunsvæg a.h.t. højere vandstand og samtidig
drøfte
a) hvorledes løses tilslutning af de tre broer rent højdemæssigt
b) hvorledes løses tilslutning mod land, så bådevogne ikke bliver
”hængende”
c) hvorledes afledes regnvand, når spuns hæves (evt. riste/afløb
mellem gl. og ny spuns)
5) Hvorledes sikres Hellerup Roklub mod højvande fra syd, når spuns
stopper i det sydøstligste hjørne (spuns på kommunens ejendom syd for
H.R. er i lige så dårlig tilstand)

6) Sikre f.eks. mindst 12 meter friareal foran bådehallerne, så både kan tages
udenfor til bådeistandsættelse efter 1. oktober, hvis projektet rykkes 1
måned frem for at sikre færdigmelding til sæsonstart 1. april 2010.
15.06.2009/ Henrik V.
4. Aflønning af frivillige i klubregi, bliver behandlet på næste best. møde
5. Fritid i Gentofte – har gensendt brochuren til korrekturlæsning - er i orden
6. Seneste nyt om de nye Elio-kajakker, de bliver hentet i forbindelse med sommer
turen i uge 29.
7. Anmodning om lån af havkajakker:
Henrik Goldschmidt: vil gerne låne Capella eller Classic + tagbøjer og pagaj til en
tur i den Göteborgske skærgård 30.7 – 3.8. (mail til bestyrelsen 14. juni)
Signe Nielsen og Jeanette Hansen: vil gerne låne to havkajakker til at ro Falster
rundt i uge 31 (samme periode som Henrik Goldschmidt) (mail til bestyrelsen 28.
juni).
Steen svarer begge parter med OK.
8. Anmodning om lån af turkajak:
Bettina: vil gerne låne Spica eller Vega til løbet Seachallenge Fyn (Fyn rundt på 7
dage) 25.6. – 2.8. (uge 31). OK.
9. Næste møde
Næste møde 19. august kl. 18:30 hos Lotte
Mødedato er for september d. 23. kl.19.00 hos Kisser.
10. Evt.
Oversigt over tur- og kap-kajakker med farver, bliver sat op i glasskabet.
Referent: Anders

