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Referat fra bestyrelsesmøde 7. juni 2011 kl. 20:00
Hellerup Havn
Afbud: Per
1. Drøftelse af udvidelse af Nova
Kommunen har besluttet at taget over NOVA/Sejlklubbens terrasse i år skal
renoveres. Kommunen vil samtidig udføre enkelte vedligeholdelses og/eller
isoleringsarbejder på bygningen.
Der blev afholdt byggemøde d. 6. juni, hvor der blev præsenteret tidsplan,
tegninger og prisoverslag:
Projektet starter med renovering af taget/terrassen d. 15.9.
NOVA bliver inddraget fra d. 15.11, hvor terrassen skal isoleres nede fra.
Det betyder, at alle lofter rives ned - hvorfor klubben formodentlig
kommer til at lukke helt i en periode.
Kajakkerne placeres i ombygningsperioden i containere, telte eller et
opbevaringsfirma. Vi forventer dog at have adgang til nogle af de mest
brugte ’vinter’-kajakker.
Renoveringen forventes at være færdigt omkring jul.
Om renoveringen:
Der skal formodentligt etableres en ekstra flugtvej fra terrassen – muligvis
en trappe ned på parkeringspladsen (ikke afklaret endnu).
Der er desuden planlagt et handicaptoilet og et tørrerum - såfremt en
udbygning vælges (betalt af kommunen).
En udbygning af klublokalet i forbindelse med renoveringen koster i
kanten af 300.000 - vi har selv min. kr. 100.000. Ergo skal vi skaffe ca. kr.
200.000 i fondsmidler. Muligheder, der undersøges, er Klubrumspuljen og
driftsbudgettet med krone til krone (Flemming Dam).
Martin Frøland, Steen Larsen og Bettina Markussen vil gerne søge fonde.
Fristen for indbetalingen af det samlede beløb for Nova’s udbygning er
starten af august.
Argumenter for også at udbygge klublokalet:
Klubben skal alligevel lukke pga. renoveringen,
Moms af beløb til udbygning kan spares, da en evt. ombygning kommer til
at indgå i kommunens projekt,
der er indbygget muligheder i projektet,
der genanvendes flest mulige eksisterende materialer og mest muligt
materiel.
Side 1 af 3

NOVA
Bestyrelsesmøde
7. juni 2011

2. Bådebroens tilstand
Kommunen kommer og banker bådebroen på plads - arbejdet koordineres med
andre tilsvarende arbejder i kommunen.
3. Nyt om køb af surfski
Det blev besluttet at købe en Fenn Mako 6 - som er hurtig, tilpas bred og et godt
tilbud.
Drøftelse om pladsmangel, salg af både, begrænsning af antal af private
kajakker.
Der sælges nogle kajakker til klubmesterskabet i august - så der bliver plads til de
nyindkøbte både.
4. Nyt om køb af kapbåd
Anders forhandler om prisen på en Nelo Classic (som Rabatten)
5. Nyt om køb af nye klubpagajer
Der efterspørges kortere klubpagajer til instruktionerne.
Redningsveste - Kisser tjekker med Henrik fra Køge om tryk. Fem stk.
6. Opdatering af DKF’s database
Udmeldte medlemmer med EPP2-bevis er fjernet fra NOVAs liste i DKF-basen.
Torben B. opgraderer de medlemmer, som gennemfører havkajakkurset og
skriver til Signe om at opkræve EPP gebyr inden de opgraderes/oprettes.
7. Praktiske opgaver i klubben
Per har lavet liste, som sendes til tovholderne.
8. Nyt omkring de energiforbedrende tiltag i klubben
Der har været besøg af en mand fra kommunen. Bettina skriver til vores
kontaktperson i kommunen for at høre nyt.
9. Nyt om klubshampoo
Det er ved at blive sat i gang.
10. Valg af ny bankforbindelse
Der mangler nogle få underskrifter.
11. Planlægning af bestyrelsesarrangement 25. juni
Vi sejler kl. 15 fra Hellerup i Anders båd.
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12. Næste møde
Mandag d. 4.7. hos Kisser kl. 18
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