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Bestyrelsesmøde
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Referat
11. oktober 2010 kl. 19:00
Afbud: Ingen

1. Opfølgning på workshop om Palladiumkomplekset 21. september
samt forberedelse til næste workshop 18. oktober
Tilbagemelding fra sidste workshop, hvor Karl‐Otto og Bettina deltog. Aftenens
spørgsmål var: De fem bedste ting fra 2007?
 Forslag fra f Hellerup Dameroklub, HK og NOVA om fælles ergometerrum.
 Kommunen lægger vægt på at klubberne i havnen fælles står bag
forslagene i projektet.
 Der skal indsendes en fælles list med forslag til renovering inden næste
møde d. 18.10.
 Fremover vil der jævnligt blive bygningsyn i havnen – hvert eller hvert
andet år.
‐ Diskussion af prioriteringer fra sidste workshop og diskussion af emner, der
bliver taget op på næste workshop:
1. Hvad ser Jeres klub som de vigtigste tiltag for hele Palladiumkomplekset?
a. Fælles træningsrum – hvor der også kan være plads til ro‐ og
kajakergometre
b. Fremskydning af NOVAS facade bl.a. af hensyn til isolering
c. Nødvendig forebyggende vedligeholdelse:

isolering af vægge og lofter,

reparation af taget

udbedring af asfalt på fællesområder
2. Er der på nuværende tidspunkt opstået ønsker og ideer, udenfor
projektforslaget fra 2007, og som alle klubberne kan være fælles om?
3. Er der tiltag i projektforslaget fra 2007, som ikke længere er aktuelle?)
 Køkken i NOVA.
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2. Udarbejdelse af komplet liste over fejl, mangler og
vedligeholdelsesopgaver i Nova
Listen sendes til bygningsansvarlig i Gentofte Kommune Mads Windfelt
Ambjørnsen inden workshoppen 18. oktober, hvis der skal være en chance for at
komme i betragtning til vedligeholdelse i 2010.
 Fugt problemer i bådeskur og entre – skjolder i loft og lugtgener
 isolering af vægge og lofter,
 reparation af taget
 udbedring af asfalt på fællesområder
 renovering toiletter
 nyt gulv i klubstue og køkken
 el‐opvarmning erstattes med mere miljørigtig varmekilde
 yderbeklædning mod nord er pletvis rådden

3. Tilbagemelding fra havneudvalgsmøde 4. oktober
Stillingtagen til, om vi skal kobles på det fælles låsesystem i havnen.
Det var et godt møde. Hovedfokus var et nyt nøglesystem – som det i
Skovshoved. Sejlklubben har søgt tilskud på alle klubbers vegne – ca. 66.000.
Grundudgifter: ca. 10.000 plus 25 kr. pr. nøglebrik plus moms. Havnefogden får
en enhed, som kan opdatere nøglebrikker. Der er ikke betydende driftsudgifter.
Der er konsensus om at NOVA deltager i det fælles nøglesystem. Medlemmer
med nøglekort vil kunne købe de nye nøglebrikker til kostprisen.
Der bliver bygget en høfde ud fra molen med fyrtårnet i Hellerup Havn, som vil
efterlader en lagune af sand på nordsiden. Henrik V. Larsen fra NOVA og Hellerup
Roklub er vores repræsentant.
Vi har haltider, som vi plejer.
Forslag om at klubberne betaler et a conto beløb til kondirummet – efter antal
hoveder i klubberne – størrelsesorden 500 kr. NOVA deltager gerne.
Havnen har 100‐års jubilæum til næste år.

4. Reparation af kajakker
På lørdag d. 16.10. ryddes op i bådeskuret og der laves overblik over nødvendige
reparationer på bådene. Per skriver invitation via GropuCare.
Karl Otto finder en ny dato og sikrer sig at "specialisterne" kan – desuden
inviteres interesserede (nye) medlemmer via GroupCare. Medlemmerne inviteres
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til at deltage i en ordning, med et bådansvarlige og fejlmeldesystem – for at få
defekter udbedret hurtigt.

5. Nye kajakker
De to Vipere bliver byttet til de rigtige i løbet af kort tid. Der er andre forhandlere
som vi også kan bruge. Der er stemning for en ny lang to'er a la Gemini – Per
undersøger priser og muligheder.

6. Status omkring udstedelsen af EPP‐beviser
Blad til alle begyndere.
Instruktører melder til Torben (Blankholm) når aspiranter er klar til frigivelse
Steen og Torben koordinerer medlemsliste og EPP/bladliste.

7. Fastsættelse af dato(er) for introaften(er)
Interessenter kan skrive en ansøgning – skemaet lægges ud, som danne grundlag
for et eller to begynderhold. Ansøgningsformularen lægges på hjemmesiden som
Word‐dokument til download – Bettina sender til Anne. Kisser svarer Rikke.

8. Henvendelse fra medlem om køb af Escape (Per mail 27.
september)
Ønsker vi at sælge nogle af vores Escaper? Lige for tiden er der ikke behov for at
sælge en Escape – bådsalg i NOVA foregår som auktion. Per svarer.

9. Tilbud om idrætsskadekursus (Anders mail 30. september)
Tilbuddet sendes ud til NOVA‐instruktører fra 2010, med tilmelding til
bestyrelsen, da vi kun kan sende 1‐2 mand m/k. Bettina handler.

10. Henvendelse om lån af klubben 22. januar
Kandidatfester falder ind under reglerne, så go! Kisser svarer. November og
januar er således booket.
11. Evt.
Bambi har 60‐års jubilæum i NOVA. Steen svarer at vi ind til videre ikke har
højtideligholdt jubilæer og heller ikke påtænker at gøre det fremover.
Bestyrelsen vil gerne nævne jubilæet på hjemmesiden og ved årets
standerhejsning.
12. Næste møde
D. 17.11. klokken 17.30 hos Steen
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Aggersvoldvej 10 2.th., 2700 Brønshøj, 20 58 59 83
ref. Torben
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