Referat fra bestyrelsesmøde d. 04.02.09 hos Lotte.
Til stede: Anders, Ravn, Lotte, Steen og Kirsten (ref.)
Fraværende: Torkil.
1. Fordeling af bådpladser
Bådpladserne fordeles efter de i reglerne fastsatte kriterier.
Anders sender svar til de enkelte ansøgere om hvorvidt deres ønsker har kunnet opfyldes.
2. Gennemgang af ansøgningerne til årets begynderhold.
Vi har modtaget 27 ansøgninger, der optages 20 personer i alt, som fordeles på 2
begynderhold.
Der er udvalgt 10 kvinder og 10 mænd og 4 er sat på venteliste.
Lotte sender besked til ansøgerne.
3. Planlægning af generalforsamling d. 15.03.09.
Lotte skriver GF-indkaldelsen.
Ravn og Torkil har meddelt at de begge træder ud af bestyrelsen ved den kommende GF.
Bestyrelsen mødes i Nova kl. 13.30 inden generalforsamlingen og holder et kort
bestyrelsesmøde samt hjælpes ad med at lave kaffe m.m.
4. Klubtøj
Der bestilles nyt klubtøj samt 1000+ trøjer så det kan være klar senest til
standerhejsningen. Lotte og Kirsten beslutter snarest hvilke modeller der skal bestilles.
Vi har mange fleecetrøjer liggende, det overvejes at sætte prisen lidt ned så de
forhåbentlig bedre kan sælges.
5. Oprydning i garagen.
Bestyrelsen rydder op i garagen søndag d. 22.03.09. kl. 11.00, Kirsten kan ikke deltage.
6. Rengøring
Det er til tider generende for medlemmerne at rengøringen af klubben finder sted i
aftentimerne og det skal ændres inden rosæsonen starter.
Steen kontakter rengøringsmanden og hører om han kan flytte det til dagtimerne,
alternativt må der findes en anden løsning på rengøringen.
7. Ansøgninger om overflytning fra andre klubber.
Katja Sejerskilde har søgt om overflytning fra DSR, såfremt Katja har et frigivelsesbevis
fra DSR hvori det dokumenteres, at diverse prøver er bestået svarende til kravene i Nova,
kan hun optages som medlem. Alternativt må Katja tage prøverne i DSR og kan først
herefter optages i Nova.
Samme procedure gælder for medlem fra Klampenborg Kajakklub Rie Kaas som har søgt
om overflytning til Nova.
Lotte giver besked til ansøgerne.
Lotte har søgt om at privatinstruere Susanne Brødsgaard som tidligere har roet lidt i
DSR, men ikke er frigivet. Lotte får accept til privatinstruktion.

Det aftales at vi herefter pauserer med at optage flere nye medlemmer i hvert fald indtil
Steen har fået overblik over antallet af udmeldelser i år.
Kirsten Bagger

