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1. Flytning af havkajakker til garagen i sommersæsonen?
Tre havkajakker flyttes til garagen i sommerperioden og reglerne for udlån
lempes så det bliver muligt at låne dem til langture. De to både som Holton og
Steen bruger, bliver fremme.
Anders har bestilt tre Nelo‐både (Viper 51) under forudsætning af, at de
overholder turbådsmålene og Per har bestilt to Elio‐både Cobra under
forudsætning af de kommer inden d. 24.6. – hvis det ikke kan lade sig gøre købes
to tilsvarende både i Sverige. Anders forsøger at handle en toer ind i Nelo‐
handlen.
2. Ny bænk på terrassen
Per taler med Ravn. Der ønskes nogle småjusteringer, og bænken skal holdes
inden for tilbudsprisen.
3. Omskrivning af gæsteroreglerne
Bettinas forslag til nye regler godkendes – det er en justering, som svarer til
praksis. (Ændring er markeret med kursiv).
Gæsteroning
Formålet med gæsteroning er, at et medlem kan tage en ven, veninde, kæreste
el. lign. med ud og prøve at ro kajak inden et evt. ønske om medlemskab.
Det er tilladt at tage en gæst med ud at ro, forudsat af følgende overholdes:
• Medlemmet skal være frigivet
• Medlemmet skal have roet mindst 250 km.
• Et medlem må max have 1 gæst med ud ad gangen.
• Samme gæst må max komme med ud 3 gange.
• Gæster må kun tages med ud i sommersæsonen.
• Gæster der har roet under 1 000 km, må kun ro blå både – hvis gæsten har roet
under 100 km, så dog kun grønne både.
• Gæster må ikke ro i klubbens havkajakker.
• Gæster skal skrives ud og ind i NB‐bogen.
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4. Klubtøj
Prisen på tank‐toppene nedsættes til 100,‐
5. Plasthylstre til nøglekort
Plasthylstre til nøglekortene indkøbes – Kisser er tovholder. Prisen for et nyt kort
inklusive holder er fortsat 200,‐.
6. DKF’s nye kilometerbånd
DKF har udskiftet langtursnålene med km‐bånd. Vi indfører dem i Nova.
Prisoverslag: 25,‐/bånd – der er to selvklæbende bånd pr. ark.
Klubben har håndterbar rostatistik fra 2004. Medlemmer må selv
dokumentere antal roede kilometer fra 2003 og tidligere. 100 kilometerbånde
bliver kun udleveret til begyndere der har roet 100 km i deres første sæson. Indtil
videre betaler klubben båndene.
7. Dato for oprydning i garagen
Torsdag d. 17.6. kl. 18.30 – bestyrelsen tager tørnen.
8. 'Nye' grønne både
Raptus og Saturn gøres grønne, så begynderinstruktionen kan fuldføres.
9. Evt.
226 medlemmer i NOVA ved årsskiftet.
D.d. er vi 229 medlemmer fordelt på 182 aktive inkl. 21 nye, 37 passive og ti
æresmedlemmer.
Grillkul indgår fremover i daglig drift på linje med kaffe og te – Per står for
indkøb.
Bettina skaffer en ”leach” til Badedyret til erstatning for den forsvundne.
10. Næste møde
19. august kl. 18.30 på Anders båd
ref. Torben

Side 2 af 2

