NOVA

Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde
D. 4. oktober kl. 19
Afbud: Mette

Referat

1.
Siden sidst
Kasserens orientering: Lokale- og anlægsfoden har udbetalt de 150.000,- vi har
søgt om.
2.

Indkøb af spejl til dameomklædning samt opsætning af stikkontakt ved
det nye spejl
Der indkøbes et spejl med hylde, lampested og monteres en stikkontakt på
endevæggen mellem bænk og skabe.
Mette/Kisser er tovholder på alt andet end el-arbejde, som Martin står for.
3.
Klargøring af depotrum ude bag ved toilettet
Betonløsning undersøges - Per
4.
Ro-og ordensreglementet: skal det revideres?
Bestyrelsen foreslår at Ro- og ordensreglementet revideres og forenkles.
Kisser og Steen undersøger, om der medlemmer, som vil deltage i et
redaktionsudvalg.
5.
Kan Hal 3 benyttes hele denne vinter under ombygningen af Hal 2?
På Havneudvalgsmødet er det oplyst, at det er meningen, at Hal 2 skal kunne
benyttes - der kan være enkelte dage, hvor det ikke kan lade sig gøre. Der vil blive
monteret en støvvæg og en nødudgang.
6.

Groupspaces: Vedligeholdelse/procedure ved udmeldelse af
medlemmer?
Torkil spørges, om han vil tage sig af at vedligeholde basen - til hjælp udarbejder
Steen Thøgersen en gang om året en oversigt over medlemmer i NOVA.
7.
Firerkajakken - sælges, repareres eller saves igennem?
Kajakken repareres, og der skal findes opbevaringsplads til den - Martin er
tovholder
Torben svar Anders fra Køge.
8.

Forslag fra Anders om elektroniske ro-kort
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Bestyrelsen er enig i, at klubben går over til elektroniske ro-kort. Martin
undersøger, hvad andre klubber har, taler med Torkil og spørger ud på
GroupSpaces om, der er medlemmer, som vil deltage i en arbejdsgruppe.
9.
Debatten vedrørende sauna
Afstemningen afsluttes nu og stemmerne tælles op af revisorerne.
10.
Tjek på beslutninger fra sidste møde
Martin og Mette taler indhold og proceskonsulent ang. inspirationsdag d. 4.1.
11.

Referat fra Havneudvalget herunder status om broer og
Paladiumkomplekset
Per har været til Havneudvalgsmøde og nævner, at haltider er drøftet, problemer
med parkering af bådtrailere, nybygget rampe ved stranden (nøgle kan lånes på
havnekontor) samt at:
Nye bådebroer (3 stk.) er bevilliget til budgetår 2014 - Martin og Per er
tovholdere for NOVA.
12.
Tre deltagere til orienteringsmøde torsdag d. 7.11. 17.30-18.30
Hvem kan ud over Per og Martin?
13.
Tjek på To do!
Listen ajourført
14.

Personsager

15.
Næste møde
Mandag d. 9. december kl. 18.30 hos Steen
16.

Eventuelt

Venlig hilsen
Torben B.
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