Bestyrelsesmøde i Nova
Afholdes:

12. august

Hos:

Anders - Brodersens Allé 7, kl. 18.30

Til stede: Anders, Annette, Steen, Kisser, Morten og Karl-Otto

Dagsorden
1) Opfølgning fra sidste møde - se referat og siden sidst
a) Fælles rengøringsdag
Dato: 27/9 kl. 10-14. Morten sender indkaldelse til medlemmerne.
Morten er tovholder på planlægning.
b) Kontrakt med rengøringsfirma
Morten har kontaktet Torben Blankholm for at få kontrakten.
c) Nyt fra Saunabyggeudvalget
Karl-Otto lægger ”saunamappen” i NOVA
Saunaudvalget har holdt møde og sender ansøgning til klubrumspuljen inden 1. september. Selve
byggedelen af projektet skal afvikles i vintersæsonen.
d) Brandsyn
Det har været der og der var ikke noget at bemærke.
Det kan overvejes om vi skal anskaffe en anden type brandslukker. Morten undersøger sagen.
e) Nyt materiel og andet i til klubben
Der er kommet nyt tæt toilet på det gamle toilet.
Anders har møde med kommunen den 31. august, de skal se loft i klubstuen, udvendigfacade og
hegn ind mod damerne.
Styringen af ventilationen er ændret til en bevægelsessensor (en i hvert bad), men den mangler
stadig at bypasse urfunktionen.
Torkil kan godt videreføre de gamle rostatistikker på hjemmesiden, men det bliver nok først lavet i
de mørke vinteraftener.
Vi har fået ny k2, den ligger i bådskuret. Er ikke døbt endnu, men findes på rokort.dk som Citius K2.
Den nye havkajak Telesto er også kommet i hus, er blevet døbt og indviet.
Nye begynderbåde: Kisser og Anders har prøverroet Coatsrunner hos HK, et bud men vi undersøger
også de gammelkendte spicaer. Anders og Anne og Frederik undersøger Spicakajakker i Lyngby på
lørdag. Vigtigt at bådene er stærke, har et nemt justerbart fodspark og kan rumme både lange og
korte ben.
Klubpagajer - Karl-Otto er stadig på sagen.
Anders og Karl-Otto tjekker bådparken.
2) Nyt fra kasseren
a) KlublivDanmark - se nedenfor
Det er ikke noget der er stemning for at bestyrelsen bruger tid på.
b) Steen er så småt ved at varme op til at stoppe som kasser. Vi kigger rundt efter afløser.

3) Høringssvar til forslag om fredning af Hellerup Havn - se mail
Vi har lagt os op af Sejlklubbens høringssvar. Det samme har de andre klubber på havnen gjort.
4) Klubmesterskaber 29. august
Anders (og Annette og Anne) står for planlægning af selve konkurrencerne.
Anne og Anders laver opslag i klubben, hvor man kan skrive sig på løb og melde sig til spisning.
Annette skriver rundt for at finde folk til at lave noget salat. Kisser er tovholder.
5) Standerstrygning 10. oktober
Anders køber champagne. Kisser bager kransekage. Steen køber præmier. Annette skriver til
medlemmerne og køber chips.
6) Forslag om ændret ansøgningsfrist til NOVA - se mail fra Martin
Godt forslag. Det administrative skal lige tjekkes igennem. Vi snakkede blandet andet om at der skal
være en respons (automatsvar) til de folk, der indtaster deres ansøgning. Karl-Otto kontakter Martin.
Anders samler de papiransøgninger vi modtager på mailen. Kisser skriver til dem, der har sendt for
nylig.
7) Næste bestyrelsesmøde
Mandag den 21. september kl. 18.30
8) Evt.

Er din forening aktiveret i KlubLiv Danmark?
Mere end 2.700 foreninger har allerede aktiveret sig i den nye mikrosponsormodel KlubLiv Danmark. Læs
mere her: KlubLiv Danmark brochure www.klublivdanmark.dk
Over 4.000 personer har desuden registreret sig som medlemmer i KlubLiv Danmark og tilmeldt deres
respektive dankort – og det er endda før klubberne overhovedet er begyndt at markedsføre KlubLiv
Danmark over for deres egne medlemmer.
Målet er at mindst 200.000 danskere vil gå ind og registrere deres dankort i KlubLiv Danmark i løbet af det
første år.
Ca. 500 butikker over hele landet har foreløbigt indgået aftale om at være KlubLiv Danmark sponsor, og der
kommer hver dag nye aftaler i hus.
Men det er vigtigt, at foreningerne husker at aktivere sig og efterfølgende har fokus på at få så mange
medlemmer til at aktiveres sine dankort: Jo flere medlemmer, jo flere sponsorer og dermed flere
sponsorkroner!
OBS! Få et hurtigt indblik i KlubLiv Danmark via et 10-minutters webinar tirsdag d. 18. august kl. 20.00
(tilmelding via www.klublivdanmark.dk).

