Kajakklubben NOVA

Bestyrelsesmøde
Mandag d. 3.2.14

Referat
Afbud: Steen Thøgersen

1. Siden sidst
2. Oversvømmelse i klubben
Møde med byggestyrer i dag.
Kun det ene kajakstativ - det imod damrne - kan blive stående. Martin taler med Karl
Otto og Torben om rokade. Havkajakker kan prioriteres til vinterroning.
Martin er i dialog med formand Johnny. Brikken koster et passende beløb i pant og pris,
som aftales med Steen
Stop rengøring - Torben
Fornyelse af skabe - afventer renovering. Kisser skriver ud, når det bliver relevant.
Fornyelse af bådplads - Martin er tovholder

3. Bestilling af 1000km+ trøjer + evt andet klubtøj
Forsøget fra sidste år med friere valg føres videre. Kisser er tovholder
Årets begyndre kan også lave en samlet bestilling.

4. Status på revidering af ro- og ordensreglementet
Drøftelse og beslutning om hvem som handler hvornår
Steen, Torkil og Kisser er ved at være klar med et skriv.
Mette aftaler webchefen at fjerne uaktuelt stof om revisionen.

5. Åbent hus for evt. nye medlemmer - skal det holdes i år?
Mette tjekker op med Torben F. om at bestille svømmehal ang. næste år.
Martin samler ansøgninger i regneark.
Åbent hus afholdes ikke i år, da klubben renoveres.
Begynderinstruktion: Mette og Annette V. har lavet et skriv.
Mette tovholder
Annette V. og Beate ansvarlige for det sociale og personlig på mandage henholdvis
onsdage
Instruktører skal så kun være ansvarlige for det faglige og instruktioner
Medlemmer opfrodres til at være idefolk, arrangører af fx standerstrygning mv.
EPP1 giver adgang til at få nøglebrik og ret til at ro selv
Kisser mødes med Annette V. og deler sin viden og erfaringer.
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6. Reklame på Youtube og Facebook
Lykke vil gerne hjælpe. Torkil foreslår en bannerreklame til ca. 1000,-. Lykke har lavet
udkast med tekst, fotografier og underlæningsmusik. Det ser vildt godt ud. Teksten
ajourføres og lægges på YouTube og NOVAs hjemmeside.

7. Workshops ang. Paladiumkomplekset
Sidste møde er afholdt og kommunen går videre med projektet. Per tjekker op
på resultatet og skriver lidt info.

8. Generalforsamling
Dato: 26.3. fra 19.30
Sted: Martin tjekker med fritidskonsulenten om at låne et lokale.
Martin laver dagsorden

9. Personsager
Ansøgning om lån af klubben primo april
Behandling af de sager hvor folk har søgt om pladser til deres kajak: - Martin er
tovholder.

10.Tjek på beslutninger fra sidste møde
Elektroniske rokort
Plads til firerkajak - Per er tovholder
Vedligeholdelse af Groupspaces - Torkil er positiv
Betongulv i depotrum bag toilet - Per tjekker med håndværkere som
renoverer.
Spejlet afventer renovering.

11.Tjek på To Do-listen
12.Næste møde
Mandag d. 24.3. hos Martin. Hellegårdsvej 87, 1.tv. kl 19.30. Der købes pizzaer.
Generalforsamling
Ro- og ordensreglement udsendes inden mødet.
Venlig hilsen
Torben
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