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Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Nova
Møde den 2. august 2007
Til stede
Anders Frejberg Juhl-Schmidt (formand)
Lotte Rahbek (næstformand)
Steen Thøgersen (kasserer)
Kirsten Bagger - Kisser
Ravn Hamberg
Torkil Ølgaard
Fraværende
Referent
Lotte
1.
Næste møde
3. september kl. 18.30 hos Lotte
2.
Nyt fra formanden
Anders har ikke fået kontakt til Ernst ang. køb af en Spica. Ravn tjekker med Ole Torp ang. køb af
en anden blå kajak.
Fra næste år må deltagende i handicap forvente at skulle bidrage ved tidtagningen.
3.
Nyt fra kassereren
Steen har opsagt vores konto i Nordea.
Steen har undersøgt evt. ny forsikring igennem DKF. Steen undersøger mere om dette til næste
møde.
Ravn undersøger hvad ens egen ansvarsforsikring dækker ved skader på klubkajakker.
Steen sender opkrævning til Kim Saaby for bådplads på søerne og opkrævning til dem, der har
nøgle til TCB.
4.
Bådsalg
Waxholm er nu blevet solgt.
Ravn forsøger fortsat at få Destroyer 65 solgt.
4’eren er ikke længere til salg, da Ravn og Lotte vil reparere skaden.
5.
Bådebro
Ole Teilmann har haft en mand til at se på broen. Han mener ikke det er forsvarligt at ”banke”
stolperne ned, da der er risiko for at broen går helt i stykker. Der er ikke aftalt yderligere.
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Anders har efterfølgende haft kontakt til kommunen, som vil se på broen, når de alligevel skal se
på ”damernes” og ”herrernes” broer.
6.
Klubtøj
Der har været problemer med leveringen fra Craft. Ravn er i fortsat kontakt med leverandøren af
tøjet.
7.
Ro- og ordensreglementet
Torkil havde en del rettelser til reglementet. Torkil indfører disse og udsender et nyt revideret
oplæg. Det læses grundigt igennem af alle inden næste bestyrelsesmøde, så det kan godkendes
der og lægges ud på vores hjemmeside, så alle medlemmer kan læse det.
8.
Vedtægtsændring
Torkil havde 2 forslag til vedtægtsændringer, at tillade at indkaldelse til generalforsamling foregår
via mail og at generalforsamlingen flyttes til om efteråret frem for i foråret. Torkil udarbejder
forslag til ændringerne.
9.
Aspiranter
Alle nye har udfyldt en indmeldelsesblanket, som er sat i en mappe. Mappen står i bestyrelsens
aflåste skab i klubstuen.
Når en aspirant har udført en af de godkendte praktiske opgaver i klubben eller noget tilsvarende
der bidrager til det sociale i klubben eller deltaget i et godkendt løb, indføres dette i
indmeldelsesmappen. Lotte opdaterer den i forhold til standerhejsningsløb og arbejdsdag i
foråret.
Der har været efterspørgsel på, hvilke opgaver man kan udføre for at få godkendt en ”praktisk”
opgave. En praktisk opgave kan være: deltagelse i fælles arbejdsdage i klubben, hjælper til løb,
arrangere sociale aktiviteter i klubben fx standerstrygning. Lotte sender info ud til de nye.
Steen følger op på betaling fra de 2 privat elever: Tanja og Brian.
Ravn sender en mail ud med retningslinjer for håndtering af den nye kajak (surfski), ”Badedyret”.
Torkil udarbejder et frigivelsesdiplom.
Ravn udarbejder en vagtplan i forhold til fælles roning med de nye om torsdagen. Der er fælles
roning resten af sæsonen.
10. Klubmesterskab
Kisser udarbejder et opslag og sender mail ud.
Der lægges op til at vi skal grille og at man selv tager kød med el.lign. til grillen. Bestyrelsen køber
ind til salat, brød og dessert. Kisser sørger for dette. Vi er fælles om madlavning og borddækning.
11. Diverse
Ravn orienterede om at der kommer nogle nye regler fra DKF vedr. prøver og frigivelse, som
hedder EPP. Det endnu ikke på plads, hvordan reglerne bliver, men der skal være et stort møde i
DKF regi om dette i oktober, som Ravn er tovholder på.
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Ravn sender info ud via mail om forskellige arrangementer bl.a. foredrag i løbet af vinteren. Dette
vil blive arrangeret i DKF’s havkajakgruppe, som Ravn er med i. Flere af arrangementerne kommer
til at foregå i Nova.
Ravn kontakter sejlklubben og høre om muligt at få udvidet arealet foran garagen, da der er
problemer med at få kajakkerne ud af garagen om vinteren pga. sejlklubben parkere deres både
foran garagen.
Torkil sender mail ud om at man skal være opmærksom på at andre let kan komme ind i klubben,
hvis man garageport og indgangsdør står åben mens man fx er i bad. Der er konstateret tyveri ved
højlys dag.
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