Kajakklubben NOVA

Bestyrelsesmøde
Mandag d. 9.12.13

Referat
1. Siden sidst
2. Oversvømmelse i klubben
Der er skrevet ud til medlemmerne - der skal skrives igen.
Richard og kommunen har stillet en affugtere op.
Per fortæller, at udsugningen ej virker optmalt og giver en underlig lyd. Den skal stilles
til at køre konstant på maksimum og filteret skal renses. TB skriver til kommunenMads Ambjørnsen sprøges ang. tørring af garagen
Vi orienterer kommunen om, at vi agter at anvende klubben og klubstue normalt, hvis
vi ikke hører andet.
Mangler til mangelliste: 600-liters affaldscontainer forsvundet
Info til medlemmer
Kort status:
 Bekymring for gulv og for skjult vand under gulv, vægge i bådhal, tørring af
klubben, løsøre i garagen.
 Kontakt til og fra kommunen skal foregå via Torben Blankholm
 Hallen kan ikke benyttes indtil videre.
 Personlige effekter skal fjernes fra bådhal og garage pga.fugt og at porte vil
være åbne i kortere og længere perioder.
 Broen er usikker
 Rengøring nu på torsdag

3. Saunaprojekt
Martin har skrevet til kommunen, og vi afventer svar.

4. Rengøring
Vores firma har opsagt aftalen, og vi skal finde en ny ordning
Torben indhenter tilbud fra Reneservice og Per indhenter tilbud fra rengøringsfirmaet i
Hellerup Kajakklub. Torben og Per vælger efterfølgende rengøringsfirma.

5. Inspirationslørdag i januar
Mødet udskydes til senere.

6. Nytårskur
Mette skriver info til medlemmerne og spørger Anders om at indkøbes champagne.
Kisser bestiller petitfour hos Vedel, TB henter.
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7. Workshops ang. Paladiumkomplekset
Per, Bettina og Bio (Claus) deltog i den første workshop. Workshoppene er nu åbnet
for alle klubbernes medlemmer. Bettina og Bio Claus deltager fremover på klubbens
vegne og informerer bestyrelsen jævnligt.

8. Dato for generalforsamling
Generalforsamlingen bliver onsdag d. 26.3. kl. 19.30
Kisser varsler medlemmerne om datoen - og endelig dagsorden udsendes ultimo
farbuar

9. Personsager
10.Tjek på beslutninger fra sidste møde







Elektroniske rokort, Martin holder tov
Plads til firerkajak, Per har undersøgt muligheder og holder tov
Vedligeholdelse af Groupspaces, Kisser har talt med Torkil, som ikke er
afvisende.
Revision af roreglement, Steen, Kisser og Torkil måtte aflyse planlagt møde pga
vejret. Nyt møde er i støbeskeen.
Gulv i depotrum bag toilet, Steen tjekker med Panduro om rådgivning.
Spejl, hylde og lampested i dameomklædning, der er lavet stikkontakt og
lampeudtag. Kisser og Mette sørger for lampe og spejl.

11.Tjek på To Do-listen
12.Eventuelt
13.Næste møde
Madag d. 3.2. kl. 18.30 hos Mette
Referat: Torben B.
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