NOVA

Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde
D. 13. august kl. 18.30

Referat
1.





Siden sidst
Opfølgning på beslutninger fra sidste møde
1.
Nye både er i DK og skulle ankomme til Nova inden længe.
2.
Steen skriver til Mads Hansen om GroupCare
3.
Nye affaldsspande med låg og vasketøjskurv indkøbes.
”To do” liste ajourført

2.
Klubmesterskab
Følgende løb opslås
a.
Herre 1000 m (Mesterskab)
b.
Oldboys 36+, 500 m
c.
Damer 500 m (Mesterskab)
d.
Damer 36+, 500 m
e.
Begynderløb 500 m – præmier til hvert køn
f.
Damer og herre 6 km – to gange Palo
Martin introducerer på dagen – husk aftale om start og startsted
Torben B er tidtager og målfoto
Der mangler folk til madlavning! Mette skriver en genopfordring
3.
Rengøring i klubben
Skema til afkryds og dispensere skal fyldes. Torben aftaler med firma
4.
Årshjul
Et årshjul for et bestyrelsesår fra generalforsamling til generalforsamling?
Drøftelse om behov for at tænke tanker om pejlemærker for Nova.
Henvendelse til DKF, DGI eller måske ude fra. Omfang 10-16 en lørdag eller
søndag. Steen undersøger og vender tilbage.
5.
Status på begynderårgang 2012
Der skal drøftes og tænkes nyt ang. tilgang og fastholdelse.
6.
90-års jubilæum
Datoen er 12. juni 2013 – lørdag d. 8.6. eller d. 15.6 kan være muligheder til at
markere dagen.
Jubilæumsskrift i hard copy med kraftigt genbrug fra det tidligere måske i en
kombination med hjemmesiden/web.
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Medlemmer opfordres til at indgå i arbejdet.
Martin, Steen Torben laver skitse til handlings- og datoplan i starten af oktober.
Festplanlægning: Fødselsdagsudvalget skal forstærkes til arbejdet - her fra
efteråret, senest til jul.
7.
Personsager
To ansøgninger om optagelse behandlet
8.
Henvendelser
Mails om Aktivt Efterår 2012 og Frivillig Fredag 2012 – taget til efterretning
9.
Næste møde
24. september kl. 18.30 hos Steen, Aggersvold 10, 2700 Brønshøj
10.
Eventuelt
Steen: Foreningspakken, som vi trækker på, går ind ved årets udgang. Alternativ
er udbudt. Andre alternativer findes bl.a. i DGI-regi med it-system, som også
tilbyder praktisk hjælp til kassererarbejde. Steen kommer med et
beslutningsgrundlag til næste møde i september eller oktober.
Invitation til arbejdsdag d. 1.9. kl. 10 til 16 udsendes af Mette – snarest. Klubben
giver frokost.
Standerstrygning er lørdag d. 29.09. med løb kl. 15.00 og formandstale kl.16.30.
Kisser sender invitation ud via GroupCare i slutningen af august.

Venlig hilsen
Torben Blankholm
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