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Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Nova
2007-10-10

Til stede:
Anders Frejberg Juhl-Schmidt (formand)
Lotte Rahbek (næstformand)
Steen Thøgersen (kasserer)
Kirsten Bagger - "Kisser"
Ravn Hamberg
Torkil Ølgaard

Fraværende:
-

Referent:
Torkil

1.

Næste møde

21. november 2007 kl. 18:30 hos Anders.

2.

Nyt fra formanden

Arbejder på at starte lidt samarbejde med HK, emnerne, træning på vandet, samarbejde om ro
ergometer, da vi jo ikke har plads til et i NOVA, båd transport til løb, m.m. Der kan også være
mange andre emner, som kan tages op, men det vil jeg fremlæge for bestyrelsen inden, der gås
videre.
Har ikke fået svar fra Gentofte Kommune om, hvad der kan gøres ved vores bådebro, men venter
spændt på et svar.

3.

Nyt fra kassereren

Kajaktransport-forsikring hos Tryg koster DKK 2.500 per år. Det er ikke muligt at få forhøjet
selvrisiko. Det blev besluttet ikke at oprette en sådan kajaktransport-forsikring, da vi historisk har
haft få transport-skader.

4.

Evaluering af begynder-forløb

En længere debat om de nye frigivelseskrav. Det blev ved flertal besluttet at fastholde de
nuværende krav og evaluere igen om et år. Dog vil én deltagelse i praktisk arbejde blive betragtet
som tilstrækkeligt for årets begyndere, da mulighederne for at bidrage med praktisk arbejde har
været begrænsede.
Lotte laver opslag med frigivelsesstatus for alle årets begyndere.
Intro-aften for næste års begynder-forløb bliver 15/1 2008 kl. 19:30.
Anders sørger for at web-siden bliver opdateret med dato.
Kisser spørger mulige kandidater til tovholder for næste års begynder-undervisning.
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5.

Diverse

Tirsdag d. 20. november holder Erik Sjøstad foredrag i klubben om svensk skærgårds-kajakroning.
Foredraget er arrangeret af DKF og for at deltage i arrangementet skal man tilmeldes hos DKF.
Ravn sørger for, at der bliver udsendt mail til klubben.
Anders spørger HK om deres rengøringsordning.
Anders følger stadig op overfor Ernst ang. Spica.
Anders+Lotte følger op ang. letvægts tur-K2.
Anders spørger Per Heegaard ang. ½-1 m mere fri plads foran garagen.
Ravn lægger foreløbig liste med klubmestre på GoogleDocs.
Lotte spørger Freddy om pris på reparation af K4.
Torkil sender svar ang. skole's forespørgsel vedr. lån af hal 3.
Torkil giver Signe & Jeanette OK til at låne havkajak i 27-28/10.
Lotte udsender mail ang. klubbens hal-tider.
Steen laver referat fra bestyrelsesmødet d. 20/9.
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