NOVA

Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde

D. 4. april kl. 18.30
Hos Torben B., Østerbrogade 1263. th., 2100 København Ø.

Referat
1.

2.

Siden sidst

Økonomi
a) Opfølgning og status på byggeregnskab fra Gentofte ejendomme.
Møde d. 12.4., Martin deltager
b) Opfølgning på fejlpostering vedr. 2012 på ca. DKK 25.000 på
driftsbudgettet hos Gentofte kommune – sandsynligvis betaling vedr.
Hellerup Roklub, der er konteret på Nova?
Martin spørger.
c) Opfølgning på kontingentopkrævning 2013. Antal betalte, restance etc.
Taget til efterretning

3.
Bådparken
Er der kajakker nok til begynderne, og er de i orden?
Frode og Fenja65 er defekte. Status er uden Sne og Slud - 10 stk. Per tjekker med
Ole Torp at Sne og Slud får køl på inden begynderinstruktionen starter.
4.
Broer
Martin orienterede om de fire møder med fire mulige leverandører. Tre
betonflydebroer er i spil - om de skal forankres med kæder eller pæl er også i spil.
Frihøjde på ca. 35 cm, træbelægning, noget at tage fat i og badestige - er vores
præferencer.
Næste møde er mandag d. 8.4., Martin og Per deltager
5.
Begynderinstruktion
Der mangler hjælpeinstruktører generelt - og panik: to hjælpeinstruktører den
8.5. Alle i klubben opfordres til at tage en tørn. Meld jer til Mette eller Kisser!
Kisser sender info ud til begynderne medio april - og liste til instruktører
og hjælpeinstruktører om undervisningsplanen.
Kisser og Mette inviterer instruktører og hjælpeinstruktørerne til infoaften om hvad der forventes af dem.
Martin laver en ny indmeldelsesblanket og en liste med de endelige
deltagere.
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Martin tjekker om der er kommet nye sikkerhedsregler - om evt. forsikring vil
være relevant.
6.
Opfølgning på vores inspirationsdag
Ny begynderinstruktion og holdning til EPP på plads. Sociale medier er næste
skridt. Der skal tænkes tanker - gerne sammen med folk fra klubben med viden
og interesse for, hvordan klubben kan skabe sig en platform og et ansigt på
kommunikationsfronten. Lige nu har vi NOVA’s hjemmeside, GroupCare, en
lukket FaceBook-gruppe samt Rostatistik. Punktet tages op igen på næste møde.
7.
Standerhejsning 27.4.
Invitation er sendt ud af Kisser
Mad udefra - Kisser bestiller
Martin holder tale
Standerhejsningsløb - en handicaprunde
Tidtager og videodokumentation?
Kisser køber præmier
Standeren og flaget vaskes af Torben
Torben køber crement
Martin/Kisser - beslutning
8.
Forårsrengøring
Mette vælger en dato og sender indkaldelse ud.
9.
90 års fødselsdagen
Der er sendt invitation ud til at deltage i festudvalget. Festens niveau vil afspejle
udvalgets størrelse og engagement.
Mette tjekker økonomi med Steen Thøgersen
10.
Løb i foråret
Martin taler med Bettina, om hun forsat vil stå for løbstilmeldinger
Kisser tjekker med Torben F. om 24-timersløbet
11.
Nøglebasen og låsesystem
Ajourføring og forlængelse. Info om ”Up dater”.
Garagenøgle er fornyet - strøm, skal der til. Torben B. holder tov.
12.
Tjek på beslutninger fra sidste møde
Instruktørkursus Skovshoved: Torben F. er tilmeldt
13.

Henvendelser
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Torben F. har spurgt til bådreservation til løb i sommertursperioden. Det er ok at
Torben F. vælger en båd og reserverer den. Mette tjekker med Morten om
hvornår, der er tilmelding og hvordan både sommertur og løb kan finde sted.
14.

Tjek på To do!

15.
Næste møde
Torsdag d. 23.5. kl. 19 i Sejlklubben
16.

Eventuelt

Venlig hilsen
Torben B.
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