Referat fra bestyrelsesmøde
13. september 2010 kl. 19:00 i Nova.
Alle til stede
1. Opfølgning på prioriteringsmøde om havneprojekt (Byg Op) 2. september
Bettina refererede fra prioriteringsmøde. Der er tilsyneladende mulighed for, at dele af
det oprindelige BygOp projekt fra 2007 kan tages op igen, dog med et væsentlig
reduceret budget (samlet beløb kendes ikke). Udmeldinger fra politisk hold tyder på, at
der er størst chance for at få projekter igennem, hvor det gavner flere klubber.
Kommunen indkalder til 2 workshops for alle klubber 21. september og 18. oktober.
Inden da, skal de respektive klubber have lavet en prioriteringsliste over ønsker.
Nova, HDR og HK holder et formøde hos HDR 15. september omkring muligheder for at
etablere et fælles ergometerrum; Kisser og Bettina deltager.
Bettina vil gerne have en byggekyndig med til de to workshops. Anne Frejberg, der
arbejdede meget med det oprindelige BygOp projekt, har indvilliget i at tage med 18.
oktober, men er desværre forhindret 21. september.
NOVA’s prioriteringer fokuserer umiddelbart på nødvendig forebyggende
vedligeholdelse:
 isolering af vægge og lofter,
 reparation af taget
 udbedring af asfalt på fællesområder
 Ro- og kajak-ergometerrum

2. Havneudvalgsmøde 4. oktober kl. 19 i Nova
Anders (eller Per deltager) og er værter på vegne af NOVA. Der købes franskbrød og ost
samt laves kaffe og te.

3. Standerstrygning 2. oktober
Fordeling af arbejdsopgaver:
Champagne er købt.
Glas (klubmesterskabspræmier) og chips køber Anders.
Invitation: Kisser har den fra sidste år – tidspunkter redigeres tilpasses til begyndernes
invitation. Løb kl. 15, tale kl. 16:30 middag kl. 18.
Vindere og andenpladser fra Gudenå skal have hædersgaver. Anders har liste.
Bettina tjekker op på frigivelser.

4. Reparation af kajakker
Anders skal ringe til Anders Hauge Sørensen ang. kap-2'er

Anders ringer til Lillelund ang. ror på Jupiter eller får smed til at svejse nyt ror.
Anders og Per arrangerer en dag hvor de defekte både kan repareres efter
standerstrygningen – en lørdag d. 16. oktober i efterårsferien.
Anders og Per sørger for at lave en indkøbsliste til reparationsmaterialer inden.

5. Nye kajakker
Har haft kontakt til Ole Torp ang. de resterende Vipere – tager kontakt igen og stiller
ultimatum.

6. Fastsættelse af dato for oprydning i bådskuret
Udføres samme dage som bådereparationerne – 16. oktober.

7. Efterårsrengøring i Nova
Krydsrelaterede småopgaver:
 Afrimning af fryser, afvaskning af køleskab, rensning af ovne
 Hovedrengøring af herrernes bad: grundig afkalkning af brusere og klinker i
badet.
 Hovedrengøring af damernes bad: grundig afkalkning af brusere og klinker i
badet samt reparation af bruseren tættest op gangen (den sprøjter ud til siden)
Bettina sender en mail til begynderne.

8. Vinteraktiviteter
Der foregår mange aktiviteter i NOVA i vintersæsonen. Af sportslige arrangementer er:
 Orienteringsløb en gang om måneden (første søndag?). Arne Drygaard plejer at
sende information og tilmelding ud på Groupcare – gør han det også i år?
 Gymnastik sammen med Palo og HK hver tirsdag kl. 18. Kisser snakker med
Charlotte om, hvornår første gang er.
 Svømning hver mandag i Kildeskovshallen (banenr. findes på infotavlen i
receptionen, vi hedder ”Hellerup havn”). Sidste år var det kl. 20:30, Anders/Per
tjekker, at det er det samme i år, på havneudvalgsmødet 4. oktober.
 løb og vægttræning hver tirsdag og torsdag. Ved vi, om nogen står for det i år?
 vinterræs anden søndag i måneden inden nytår, tredje søndag i måneden efter
nytår. Bettina sørger for information og tilmelding via Groupcare.
Sociale arrangementer aftales af ’aktivitetsudvalget (= klubbens medlemmer) på et møde
kort efter standerstrygning. Bettina sender indkaldelse ud til mødet.
Alle aktiviteter samles efterfølgende i et program, der sendes ud til hele klubben.

9. Job til frivillige i Nova?
’Projekt Frivillig’ hjælper unge på ungdomsuddannelser på udkig efter frivilligt arbejde
og foreninger med projekter/opgaver til at finde hinanden via to internetportaler. Det er
ikke umuligt at NOVA på sigt kan formulere et projekt, men vi har ikke noget pt.

10. ’Festreglerne’ i Nova
Kisser gennemskriver og præciserer reglerne for udlån og rundsender.

11. Evt.
Bettina sender besked til Morten Albertsen om, at det ikke er ok at bytte kap K1 på TCB
med en tur K2 fra Nova uden forudgående aftale. Dels skal K2’eren bruges til
standerstrygningsløbet, og dels har bestyrelsen kun modtaget efterspørgsler på K1
kapbåde på TCB.
12. Næste møde
Mandag d. 11. oktober kl. 19 hos Kisser.
Ref. Torben B.

