NOVA
Bestyrelsesmøde
4. juli 2011

Referat
Afbud: Ingen
1. Drøftelse af udvidelse af Nova
Bestyrelsen er utilfreds med de meget korte tidsfrister, som kommunens tidsplan
indeholder. Det er vanskeligt at nå at afklare de økonomiske vilkår og rejse de
fornødne midler. Sten Thøgersen skriver til Ejvind Vesselbo desangående.
Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling søndag d. 14. 8. kl. 16 i
NOVA. Anders indkalder. Tegninger og budget vedhæftes som bilag.
Steen Thøgersen søger på klubbens vegne om 5 års rentefrit lån hos DIF (via
DKF) og undersøger om et eventuelt tilsagn kan ligge klar til den ekstraordinære
generalforsamling.
Sammensætning af arbejdsgruppens vedrørende NOVA’s ombygning/udbygning
afgøres på den ekstraordinære generalforsamling.
Klubben kommer under alle omstændigheder til at lukke i forbindelse med
tagrenovering og energiforbedrende foranstaltninger. Medlemmerne vil blive
orienteret om den af kommunen udmeldte lukkeperiode på den ekstraordinære
generalforsamling samt over GroupCare. (Lukkeperioden fremgår i øvrigt også af
referatet fra sidste bestyrelsesmøde.)
2. Nyt omkring de energiforbedrende tiltag i klubben
Bettina Markussen har skrevet til byggestyreren i kommunen.
3. Rengøring i klubben om sommeren
Steen Thøgernsen giver sanitetseksperten besked om, at rengøringen Ikke skal
foregå om aftenen i sommerperioden.
4. Takt og tone i NB-bogen
NB-bogen er til vigtige beskeder med navn på afsenderen.
5. Nyt om køb af kapbåd
Kapbåden er bestilt - leveringstidspunktet afventes.
6. Nyt om køb af nye klubpagajer
Der mangler oplysninger om længder og skivning.
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Der er købt fem redningsveste og fem overtræk. Anders Frejberg sørger for
mærkning inden de lægges på plads i klubben.
7. Tilstand på bådebro og toilet
Per Gøhre har løbende kontakt til kommunen ang. bådebro og toilet. Den
ansvarlige i kommunen er for tiden på ferie.
8. Evt.
1. Signe Nielsen har på vegne af de nyudklækkede havkajakroere spurgt til
begrundelsen for, at der er blevet opkrævet 50 kr. pr. deltager til EPP2bevis:
a. Når vi afholder forskellige former for instruktion i klubben, skal det
helst være uden direkte omkostninger for klubben. Det betyder, at
dem på begynderholdene, ud over kontingentet, betaler 500 kr.
for instruktionen, som skal dække bl.a. mad efter instruktionen,
mad til instruktørerne og gebyr for EPP-bevis. I forbindelse med
det havkajakkursus, som du var så venlig at afholde i år, er der ikke
betalt et særskilt gebyr, og klubben har ikke betalt for mad mv.
Det er derfor, der skal betales det gebyr på 50 kr., som DKF skal
have for at udstede beviset.
2. Klubmesterskaber: Der skal i slutningen af juli udsendes invitation til
klubmesterskaber inklusive opslag om de både, som sættes til salg. Kisser
sender invitation ud.
9. Næste møde
Søndag d. 14. kl. 14 i Anders’ båd

Ref. Torben B.

Side 2 af 2

