NOVA
Bestyrelsesmøde

D. 5. september 2013
Til stede: Kisser, Mette, Martin, Per og Torben B.

Referat
1.

Siden sidst

2.
Standerstrygning
Lørdag 5. oktober kl.
Løb kl. 15
Standerstrygning med formandens tale kl. 16.30
Per: Champagne 18 fl.
Mette: Chips og kransekage, præmier til dagens løb
Kisser: Præmier
Torben: Løbstilmelding og praktisk gris
Kajakker: MM og Apollo
Martin: Invitation og frigivelsesbeviser
3.
Evaluering af pilotprojekt for instruktionsforløb 2013
Mette og Kisser koordinerer en dato for en aften med instruktører
Mette laver Doodle
4.
Status på tidligere års begyndere
Martin laver en status og en liste.
5.
Forlængelse af rosæsonen til midt oktober?
Da det har været og god varm sommer og vandet er varmt, forlænges sæsonen
til og med d. 20.10. (efterårsferien)
6.
Sauna
Der foretages en mailafstemning blandt alle medlemmerne med simpel
flertalsafgørelse.
Stemmeudvalg: De to revisorer: Anders Finn Jørgensen og Morten Have
Martin:
 opretter en mailadresse med vejledning og mail med link til info om
saunaprojektet.
 taler med Torkil om at udsende reminder om at tilmelde sig GroupSpaces.
Torben skriver info til hjemmeside og til at lægge frem i klubben
7.
Ny inspirationsdag
Indholdet kunne være klubbens ansigt ud ad til!
Deltagere: nogle medlemmer, en eller to eksperter og bestyrelsen
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8.
Omlægning af hjemmeside
Se ovenstående
9.
Kursus i reparation af både
Kajakhotellet har et glasfiberkursus, og Per undersøger om der kan laves et lokalt
kursus med instruktør derfra, samt undersøger om vi kan låne en naboklubs
værksted med udsugning.
10.
Bestyrelsesarrangement her i efteråret?
Fredag d. 25. oktober kl. 18
11.



Tjek på beslutninger fra sidste møde
Byggeregnskabet er i allersidste fase - nu hvor tallene er kommet fra
kommunen.
Fenja 65 kommer på glasfiberkursus

12.
Ok

Tjek på To do!

13.

Personsager

14.
Havneudvalg
Havnen har fået hjertestarter - vi kan få to medlemmer på førstehjælpskursus
enten tirsdag d. 1.10. eller torsdag d. 10.10. kl. 17-21. Kisser sender tilbuddet ud til
instruktører og hjælpeinstruktører sammen med reminder om middag.
Næste møde i Havneudvalget?
15.
Næste møde
Mandag d. 4.11. kl. 19.00 hos Torben
16.
Eventuelt
Efterårsrengøring: dato søndag d. 27.10. kl. 10-13. Mette skriver ud om dato og
manillamærker. Kisser tjekker om vi har mærker og snor.
Referat
Torben B.
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