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Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Nova
Møde den 7. maj 2008 hos Anders
Til stede
Anders Frejberg Juhl-Schmidt
Kirsten Bagger
Ravn Hamberg
Steen Thøgersen
Lotte Rahbek (ref.)
Fraværende
Torkil Ølgaard
1.
Næste møder
Onsdag den 25. juni 2008 kl. 18.30 i Anders båd i Hellerup
Onsdag den 20. august 2008 kl. 18 i Ravns båd
2.
Nyt fra formanden
Anders har talt med Erik Stenz Olesen om vores bro og spunsvæggen. Kommunen har set på
vores bro samt de to roklubbers broer. Også roklubbernes broer er i dårlige forfatning, så de vil
blive prioriteret først. Mht. spunsvæggen så skal den laves, men det var uvist hvornår dette
arbejde vil blive sat i værk. Det vil dog være mest logisk at lave spunsvæggen før broerne
repareres.
3.
Nyt fra kassereren
Der er knapt 30 i restance. Steen ville sende en rykker ud til disse. Torkil har efterfølgende sendt
en mail ud til de fleste af de 30 med opfordring om at betale eller kontakte kassereren ang.
udmeldelse.
4.
•
•
•
•

Fremtidige bestyrelsesmøder
Der bør være min. 4 bestyrelsesmedlemmer til stede til et møde for at mødet gennemføres.
Vi fastsætter hver gang datoer for 2 bestyrelsesmøder frem i tiden
Ansvaret for afholdelse af de enkelte møder bør gå på skift imellem alle
bestyrelsesmedlemmerne. Dette indebærer indkaldelse til mødet med oplysning om tid og
sted samt dagsorden. Derudover bør den ansvarlige sikre forplejning til mødet.
Referat af møderne bør ligeledes gå på skift. Referent er den ansvarlige for det efterfølgende
bestyrelsesmøde.

5.
Skal der købes nye sofaer og hvem påtager sig at gøre det?
Ja de trænger hårdt. Kisser og Lotte kikker på forskellige. De bør ligne de nuværende. Ravn kan
hente dem i sin bil.
6.
Fastsætte dato for klubmesterskab
Fredag den 29. august 2008 kl. 18 med efterfølgende spisning.
7.
Fastsætte dato for standerstrygning
Lørdag den 4. oktober 2008
8.
Nyt om bådkøb
Den nye struer kajak Arrow har muligvis forkert placeret fodspark og sæde i forhold til cockpit.
Ifølge Anders ville Carsten kontakte Struer om dette.
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Vi vil derudover gerne købe en letvægts turkajak fra Lillelund. Carsten, Jesper, Anders og jeg har
prøvet denne kajak.
9.

EPP – hvad skal der ske hvornår? Alle frigivne medlemmer skal registreres samt
instruktører og hjælpetrænere.
DKF har efterfølgende sendt et skema ud, som klubberne skal udfylde. Torkil har påtaget sig
opgaven med udfylde dette og fremsende skemaet til DKF.
10. Skal vi sætte gang i udvalg igen? Og hvordan gør vi dette? Fælles aftenmøder har
ikke været en succes tidligere.
Der er mange opgaver i klubben, som medlemmerne kan og sikkert gerne vil hjælpe med. Vi blev
enige om, at udarbejde en liste over opgaver der bør gøres. Når der bliver sat gang i et
projekt/udvalg behøver der ikke være et bestyrelsesmedlem med i gruppen, men der skal være
tilknyttet en kontaktperson fra bestyrelsen.
Når opgavelisten er udarbejdet mødes Anders, Kisser og Lotte og drøfter det videre forløb.
Ravn foreslog, at vi foretog en grundig klubgennemgang til efteråret, nu hvor BygOP er udskudt
på ubestemt tid. Herefter kan vi udarbejde en plan for renoveringen o.lign.
11. Nyt fra begynderinstruktionen
Vi har nogle gode og engagerede elever på begge hold. Og der er god opbakning fra rutinerede
medlemmer, så der er godt styr på instruktionen.
12. Nyt om arrangementet ”Genopfriskningsaften i turkajak”
Der har været stor tilslutning til dette arrangement, så det bør gentages til næste år.
13. Nyt om frigivne roere fra andre klubber
Der var 3 roere, som alle var frigivne fra andre klubber, men som havde søgt om optagelse i
klubben ved den fælles introduktionsdag i januar. De havde alle fået besked om, at de ville høre
nærmere inden sæsonstart. De har alle efterfølgende været ude at ro med Anders og er blevet
introduceret til klubben.
14. Tilbud på bordplade til køkken samt gulv i klubstuen
Ravn havde fået et godt tilbud fra en håndværker på en bordplade til køkkenet samt på gulvet i
stuen.
Mht. bordpladen blev vi enige om, at acceptere tilbuddet med bordpladen lysegrå laminat.
Lotte undersøger type og model af håndvaske og armatur.
Mht. gulvet i stuen så var det rimeligt dyrt at få lagt et nyt, så dette venter vi lidt med. Ravn ville i
stedet kontakte en gulvmand og få et tilbud på afslibning og lakering af det eksisterende trægulv.
15. Henvendelse fra medlemmer
Claus Bornæs’ kone Ingrid, som tidligere har været medlem, har søgt om optagelse. Bestyrelsen
godkendte dette.
Flemming fra Skjold har også søgt om optagelse i klubben. Da han er en meget erfaren roer,
godkendte vi også dette.
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Marie og Per, som begge ror handicap, men endnu ikke er erfarne roere, har forespurgt om de må
benytte ”røde” både til handicap. Bestyrelsen gav dem tilladelse til dette, da de begge ror meget,
viser interesse for kajakløb og har erfaring med korrekt håndtering af de mere sårbare kajakker.
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