NOVA

Bestyrelsesmøde
5. januar 2012

Referat
Gæst: Martin Frøland som repræsentant for byggeudvalget
Afbud: Ingen

1. Opdatering omkring byggeprojektet, herunder nye kogeplader og nyt
låsesystem
Byggeprojektet kører - lidt forsinket - efter planen. Martin Frøland følger fortsat
processen tæt og kompetent – tak for det.
Kogeplader koster 6-8.000 pr. stk. Per er tovholder i samarbejde med Martin og
byggeleder.
Steen har kontakt til ”Totte” og Låseservice. Det nye system skal være klar til når
klubben åbner igen.
2. Diskussion af, hvordan vi håndterer Lokale og Anlægsfonden
NordeaFonden har bevilliget NOVA kr. 17.500,- fonden skal krediteres ved omtale.
Lokale- og anlægsfonden har bevilliget et etableringstilskud på op til 150.000,som kan anvendes til klubstue og bådhal, som beskrevet i budgettet. Martin har
skrevet til byggelederen om behov for byggeregnskab og nødvendige tilladelser.
3. Status for medlemmer/udmeldelser, skift til passiv, herunder opdatering af
Groupcare og EPP/DKF
Steen laver en liste til Bettina og Torben, som sletter i henholdsvis GroupCare og
DKF.
Vi er mange passive medlemmer. Det bør drøftes med generalforsamlingen om
kontingentet for passive medlemmer er tidssvarende.
4. Udkast til regnskab for 2011
Steen orienterede om økonomien, som den ser ud lige nu. Det ser ud til at kunne
løbe rundt.
5. Fastsættelse af dato for generalforsamling
Opslag på porten og via GroupCare. Hvis klubstuen ikke er færdig, afholdes
generalforsamlingen i Hallen. Dato: søndag18.3. kl. 15.
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6. Bådpladsansøgninger, skal der sendes reminder ud til klubben?
Bettina sender reminder via GroupCare – frist for ansøgning er 15.1.
7. Skabsansøgninger, skal der reminder ud til klubben?
Bettina sender reminder via GroupCare – frist for ansøgning er januar. I år sættes
fristen til d. 15.2.
8. Noget nyt om den nye bevilling til Hellerup Havn?
Per og Torben deltager i møde d. 17.1. kl. 17-19 i Hellerup Sejlklub.
9. Evt.
Begynderinstruktion 2012:
Introaften d. 8.3. og ansøgningsfrist 1.3.
Ansvarsperson mangler.
Kisser og Bettina konkluderer erfa-møde afholdt i december og kommer
med udspil.
Klubstuen lånes ikke ud, før vi ved præcis hvornår byggeriet er færdiggjort. Per
svarer ansøgninger.
10. Næste møde
1.2.2012 kl. 18.30 hos Kisser
ref. Torben B.
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