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Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Nova
Møde den 6. februar 2008 i klubben
Til stede
Anders Frejberg Juhl-Schmidt
Lotte Rahbek (ref.)
Kirsten Bagger
Ravn Hamberg
Fraværende
Torkil Ølgaard
Steen Thøgersen
1.
Næste møde
Tirsdag den 4. februar kl. 19.30, men flyttet til tirsdag den 26. februar kl. 19.30.
2.
Nyt fra formanden
Dette punkt tog vi ikke op.
3.
Nyt fra kassereren
Intet nyt da Steen ikke var til stede.
4.
Generalforsamling
Anders, Kisser og Torkil er alle på valg. De modtager alle genvalg. Vi sikrer os, at Steen ønsker at
fortsætte.
Lotte udarbejder et udkast til indkaldelsen og sender rundt til alle inden den går i trykken.
5.
Forårsrengøring
Søndag den 13. april. Lotte er tovholder for dette og sender info ud.
Vi rydder igen op i veste, overtræk og pagajer og beder alle sætte manilla mærker på. Kisser er
tovholder og sender info ud om deadline o.lign. Ravn og Kisser lægger ikke mærket udstyr i
garagen inden forårsrengøringen.
6.
Standerhejsning
Lørdag den 26. april. Den nye bestyrelse arrangere dette og sender info ud.
7.

Vedligeholdelse af klubben

Flere af klubbens faste inventar trænger til vedligeholdelse bl.a. er gulvet i stuen er meget
nedslidt, køkkenbordet ved vasken er ved at rådne, pudsen på væggen på toilettet falder af og
gangen mellem klubstue og omklædningsrummene trænger til maling og generelt en grundig
gennemgang.
Ravn vil indhente tilbud på slibning/afhøvling samt lakering af gulvet samt på en ny bordplade.
Vi aftalte at kontakte kommunen for en gennemgang af klubben, nu hvor Byg-Op ikke bliver til
noget.
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8.
Bådebroen – status
Anders følger op på dette i forhold til at kommunen havde lovet at kikke på den i forbindelse med
at de lavede broen ved Hellerup Strand.
9.
DKF årsmøde
Årsmødet ligger samme weekend som generalforsamlingen, men pga. påsken kan vi ikke lægge
generalforsamlingen før og det bliver for sent at flytte den til først i april.
Ingen af de tilstedeværende har tid til at deltage på DKF årsmødet.
10. Bådpladser
Dette punkt blev udskudt til næste bestyrelsesmøde.
11. Henvendelse fra medlemmerne
Claus Bornæs har forespurgt om lån af klubben d. 10.5 til konfirmation. Dette afvises pga. dato i
rosæsonen og formålet udenfor udlån af klubben.
Ny begynder optaget på begynderhold i år har forespurgt om muligt at købe et nøglekort nu, da
han ønsker at benytte styrketræningsrummet. Dette afvises, da vi først udleverer nøglekort, når
prøverne er bestået.
12. Diverse
Torkil har købt en projector samt lærred.
I skabet i gangen lå en masse mapper med bl.a. gamle regnskabsbilag. Vi tager stilling til disse
mapper på næste bestyrelsesmøde, da vi ikke bare kan smide dem ud.
Der mangler plastfødder på nogen af stolene. Lotte køber nye plastfødder.
Der har igen været problemer med det elektriske i klubben.
Støvsugeren trænger til en udskiftning. Kisser køber en ny.
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