NOVA
Bestyrelsesmøde
5. april 2011

Referat
1. Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen.
Steen: Medlemskartotek, medlemsadministration og nøglekort
Kisser: Begynderinstruktion, Handicap, skabe/nøgler, indkøb til daglig drift
Per: Klubforvalter, reparation af både og materiel, havneudvalg (suppleant)
Bettina: Dagsordner, aktivitetsudvalg og løbstilmelding
Anders. Lov og orden, kontakt til kommunen, havneudvalg og DKF
Torben: Referater, aktivitetsudvalg og DKF-base
Morten Albertsen repræsenterer NOVA i TCB
Liste med kontaktinformation ophænges i glasskab
2. Planlægning og fordeling af opgaver til standerhejsning 30. april
Invitation til løb og middag: Kisser har invitation fra sidste år. Betaling senest
mandag d. 25.4.
Indkøb af diverse til eftermiddagsarrangement: Anders køber chips og
champagne
Standerhejsningsløb kl. 15: Liste til Bettina efterfølgende
Kisser har bestilt trøjer - de skulle komme. Torben er løbsleder.
Tale 16.30: Anders
Fest kl. 18
Indkøb/bestilling af mad til festen: Fra Le Buffet eller Thai Lana.
Borddækning: Fælles
Oprydning: Steen og Torben holder tov
3. Bådauktion til standerhejsningen?
Snow Ball sættes til salg.
4. Fastsættelse af dato for oprydning i bådskuret v. bestyrelsen, når ejendele er
mærket
Sammen med næste bestyrelsesmøde
5. Fastsættelse af dato for forårsrengøring/arbejdsdag i klubben
Per udarbejder en liste med krydsrelevant arbejde til begynderne i stedet for - det
er vanskeligt at finde en dag i foråret.
6. Tilbagemelding fra havneudvalgsmødet 7. marts
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Referatet er endnu ikke kommet - væsentlige punkter for os:
Nøglesystemet: Steen tager kontakt til ansvarspersonen (Anders finder navnet)
for at sætte NOVA’s del af arbejdet i gang.
7. Tilbagemelding fra fællesmødet med kajakklubberne i Gentofte Kommune,
DKF og Gentofte Kommune 21. marts
Aldersrelateret træningskoncept udviklet af DKF beskrevet i et hæfte som vil
blive sendt ud til alle klubberne. NOVA vil blive kontaktet senere af DKF’s
repræsentant.
8. Fjernvarme og energiforbedrende tiltag i Nova og Fægteklubben
Per ringer til Martin Pedersen Teknik og Miljø, Gentofte Kommune og tjekker
tidsplan og den praktiske betydning for NOVA: opvarmning og
varmtvandsforsyning. Per er kontaktperson.
9. Møde om planlægning af renovering af loft i klubberne/terrasse i Hellerup
Sejlklub
Der er indkaldt til møde om planlægningen af lofts- og terrasserenoveringen 13.
april kl. 16. Bettina og Martin Frøland deltager for Nova (som repræsentanter for
byggeudvalget). Mødet er imidlertid flyttet til d. 27.4 - ingen fra NOVA kan og
Bettina prøver at få flyttet det.
10. Reparation af bådebroen
Problemet er nævnt for havnefogden, og Per vil tage det op med kommunen.
11. Arrangement for de fire overflyttere
Bettina har indkaldt dem til torsdag d. 5. maj, hvor hun selv står for det. Steen og
Anders står for torsdag d. 12. maj. Bettina giver besked til overflytterne- begge
dage kl. 18.
12. HK’s fødselsdagsreception 30. april kl. 14-16.
Anders deltager (andre er også velkomne) og køber en gave.
13. Nye kajakker
K2’eren: 114 i carbon/kevlar - ca. 25.000 bestilles i morgen.
14. Forslag om indkøb af fælles klubshampoo
Der opsættes dispensere i baderummene. Der indkøbes svanemærket
naturshampoo til dispenserne. Der vil blive monteret papirhåndklædedispenser
på toilettet. Det henstilles desuden til at medlemmer anvender roll on deodorant.
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15. Valg af ny bankforbindelse
Arbejdernes Landsbank er den mest fordelagtige. Steen skal bruge: Vedtægter,
CVR-attest og referat fra sidste generalforsamling. Steen skal være
enebefuldmægtiget.
16. Vedligeholdelseskonto til motionsrummet
Steen betaler NOVAs andel af udgifterne som nævnt i mail sendt fra Anders d.
18.3.
17. Nedsættelse af festudvalg i anledning af Hellerup Havns 100 års fødselsdag
2012
Det overvejes til næste møde, hvem som kan repræsentere NOVA.
18. Evt.
Julefrokost lørdag d. 25.6.
Forslag om udlægskasse til hvert bestyrelsesmedlem med tilhørende Exel.
19. Næste møde
Tirsdag d. 3. maj efter Handicap kl. 19.30 - oprydning og maks. fem punkter
Ref. Torben B.
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