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Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben NOVA
Den 10. april 2007
Tilstede
Anders Frejberg Juhl-Schmidt
Kirsten Bagger
Ravn Hamberg
Torkil Ølgaard
Lotte Rahbek (ref.)
Fraværende
Steen Thøgersen
1. Valg af referent
Lotte
2. Næste møde
Mandag den 30. april 2007 kl. 18.30 hos Anders.
3. Nyt fra formanden
Satte fokus på sikkerhed og det nye begynderhold.
4. Nyt fra kassereren
Steen var med på en telefon til dette punkt.
Steen oplyste, at han ville sende en restanceliste til bestyrelsen en af de kommende dage. (Denne
liste er efterfølgende sendt ud til bestyrelsen). Steen er i gang med at opdatere foreningspakken.
Procedure for udmeldelser o.lign. imellem kassereren, den ansvarlige for medlemsdatabasen og
den ansvarlige nøglekortdatabasen blev udskudt til næste møde.
Ifølge regnskabet har vi for over 17.000 klubtøj. Hvordan dette tal er fastsat samt en lageroptælling
vil blive taget op på næste møde.
5. Fordeling af arbejdsopgaver i den nye bestyrelse
OPGAVE

PERSON

Formand

Anders

Næstformand

Lotte

Kasserer

Steen

Love, regler og fundraising

Anders

Aktivitetsudvalg

Lotte

Løbstilmelding

Lotte og Anders

Team NOVA

Kisser og Lotte

Nøglekort

Ravn

Klubskabsnøgler

Kisser
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OPGAVE

PERSON

Ro-statistik

Torkil

Groupcare

Torkil

Medlemsregistrering

Torkil

Opsyn med klubhuset

alle

Kontaktperson vedr. bådreparationer

Ravn

Kontaktperson vedr. begynderinstruktion

Torkil

Kontaktperson til kommunen

Anders

Kontaktperson vedr. ”Byg-Op”

Torkil og Lotte

6. Standerhejsning
Fordeling af opgaver:
y tjek af stander
y indkøb af champagne, chips og præmier til løb
y indkøb til borddækning
y hente mad lørdag kl. 13
y borddækning
y oprydning

Kisser
Anders
Lotte
Lotte + en ekstra frivillig hjælper
Lotte kontakter dem der har tilbudt at hjælpe
alle

De nye både skal døbes. Det drejer sig om:
den nye kap 2’er (købt i efteråret 2006)
den nye kap 1’er
7. Instruktion for årets begyndere - status
Lars har sendt mail ud til instruktørerne og hjælperne for hhv. mandags- og torsdagsholdet, som
mødes hhv. mandag og torsdag i uge 16. Torkil deltager på mødet for mandagsholdet.
8. Bådindkøb - status
Der er bestilt en Spica hos Ernst. Ravn skal til snart til Jylland. Ravn eller Anders kontakter Ernst
og hører om Spica’en er klar så Ravn kan tage den med hjem.
Stig skulle få 2 nye turkajakker i ugen efter påske. En ny type Bull og en ny fra Norge. Kisser
holder kontakt med Stig og vi prøver disse kajakker, når han har fået dem hjem.
9. Bådsalg - hvilke både skal sælges
Vi sælger nogle af de kajakker der stort set aldrig bliver roet. Vi holder en bådauktion til
standerhejsningen, hvis det ikke lykkes her sætter vi dem til salg på DKF’s hjemmeside. Vi
reklamere for bådauktionen til naboklubberne samt andre klubber der måtte have interesse. Torkil
sender info ud.
Det drejer sig om:
Chaser, kap 1’er
Distroyer 65, kap 1’er
Waxholm, kap 2’er
2 foss kajakker
10. Private kajakker - status
Ravn har kontakt til alle og de er i gang med at flytte deres kajakker.
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11. TCB bådpladser og nøgler
Vi har søgt om 2 gerne 3 bådpladser. (Referenten har senere fået oplyst at vi har fået 2 pladser.)
Mandag den 16. april kl. 18-19 kan vi hente/forny de elektroniske ”nøgler” til TCB. Der følger 1
”nøgle” med pr. bådplads, 1 ”nøgle” pr. ”medlemskab”. Derudover betaler vi for 2 ”nøgler”.
Linda møder op på TCB og fornyr ”nøglerne”. Vi havde 5 ”nøgler” i 2006.
12. Arbejdsdag - forårsrengøring o.lign.
Der er behov for en arbejdsdag i klubben, hvor der bliver gjort hovedrent i klubhuset, rydet op i
bådskuret samt andet praktisk arbejde der er nødvendigt i klubben. Der er behov for en oprydning i
private veste, overtræk, pagajer og rosko.
Vi fordeler opgaverne over 2 dage: en arbejdsdag og en oprydningsdag i det private udstyr.
Oprydningsdagen bliver den 15. maj, som Kisser og Ravn står for. Kisser sender en information ud
til medlemmerne at alt privat udstyr skal mærkes med et manilla mærke senest den 14. maj, hvis
det ikke er mærket bliver det lagt i garagen. (Kisser har sendt mail ud i skrivende stund).
Arbejdsdagen bliver søndag den 10. juni kl. 10-15. I tidsrummet er der roforbud! Alle opfordres til at
møde op og hjælpe til med at holde klubben pæn. Lotte udarbejder et opslag samt sender info ud
over groupcare.
Der er også behov for oprydning i garagen. Dette pkt. blev udsat til næste møde.
13. Byg-op projektet
Torkil har udarbejdet et forslag til indretning, som er baseret på dels input fra de medlemmer, som
mødte op til fællesmødet i Nova samt bestyrelsens efterfølgende kommentarer. Forslaget er sendt
til kommunen.
Forslaget bliver herefter behandlet af kommunens arkitekter. Arkitekterne fremlægger
efterfølgende deres forslag på endnu en workshop for klubberne i Palladium-komplekset. Denne
workshop er den 26. april kl. 16.30 - 19, hvor Torkil og Lotte deltager.
14. Klubtøj
Ravn har igen kontaktet Henrik, som har sendt nogle forslag til klubtøj. Det er ikke muligt at få tøjet
i den blå farve som sidst, så vi valgte at tøjet skal være sort.
Vi udvalgte i mærket Craft: langærmet fleecetrøje (som sidste gang), kortærmet svedabsorberende
t-shirt (nyt materiale), shorts (som sidste gang), langærmet svedabsorberende t-shirt (som sidste
gang). Derudover har der været ønske om en strop trøje. Ravn undersøger om vi kan få en sådan.
Ravn følger op på dette, så vi har tøjet i løbet af foråret, hvis muligt.
15. Indkøb af havkajakpagajer + sprayskirts
Der er brug for nye pagajer til havkajak samt nye sprayskirts. Ravn køber 5 pagajer og 4 nye
sprayskirt (1 pr. kajak).
16. Trailer - status
Morten har haft traileren til service og den er nu så god som ny.
17. Bådebro - status
Bådebroen har hævet sig efter en vinterstorm. Den er meget vanskelig at benytte, når det er
lavvande. Vi vil forsøge at få den banket pælene ned i havbunden igen. Lotte kontakter Ole, da
han havde kontakt til det firma, der har lavet broen.
18. Årets arrangementer - datoer (fødselsdagsløb, klubmesterskab, standerstrygning o.lign.)
Bestyrelsen fastsatte følgende datoer til de faste arrangementer i klubben:
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Fødselsdagsløb lørdag den 16. juni.
Klubmesterskab fredag den 17. august
Standerstrygning lørdag den 6. oktober
Yderligere info følger senere.
19. Henvendelse fra medlemmer
Fynbo har ønsket en kajakplads foran. Da det er langt over ansøgningsfristen kan vi ikke tilbyde
ham en plads i år. Anders kontakter ham.
Flere har spurgt om muligheden for at privat instruere nye medlemmer. Da der er nogle
medlemmer der har meldt sig ud, kan dette lade sig gøre på nuværende tidspunkt. Kisser
orienterer Danna og Morten Have. Derudover har Lotte og Ravn spurgt om dette.
Morten A. har spurgt om indkøb af store cockpit overtræk til fx plastex kajakkerne. Ravn køber 2
stk.
20. Google docs
Udsat til næste møde
21. Ro- og ordensreglement
Lotte reviderer dette i weekenden og sender ud til bestyrelsen til gennemsyn inden det lægges ud
på hjemmesiden.
22. Nøglekort - opdatering af databasen
Lotte opdatere denne, når hun får de sidste meldinger fra Steen om udmeldinger o.lign.
23. Danmark/skandinavien/Europa kort og søkort
Udsat til næste møde
24. Kilometer- og mesterskabsplader
Ravn havde et forslag med til nye kilometer- og mesterskabsplader. Det blev godkendt. Ravn
køber skifterammer og laver disse.
25. Langtursnåle
udsat til næste møde
26. DGI
Ravn orienterede om nye planer vedr. havkajak i DGI
27. DKF årsmøde
Ravn orienterede om dette. Bl.a. blev det vedtaget at kontingentet til DKF stiger markant i 2008.
Stigningen skal primært dække tilskud til eliten. Bestyrelsen diskuterede dette, men konkluderede
at vi fortsat vil være medlem, selvom vi ikke var tilfredse med en så voldsom stigning, når det er
begrænset, hvad vi får ud af det.
28. EPP
Ravn orienterede om et nyt internationalt uddannelsessystem inden for havkajak, som vil blive
indført i Danmark. Ravn har store forventninger til dette system.
Referent Lotte Rahbek
den 29. april 2007

