Kajakklubben NOVA

Bestyrelsesmøde

Onsdag d. 13.8. kl. 18.30 i Klubben

Referat
1. Siden sidst
Broen - højden er ok. Torben orienterer Henrik V. Martin holder tov ang.
badestigen
Lys i gangen er nu bragt i orden.

2. Tjek på beslutninger fra sidste møde
Efter aftale med Morten A lægger Mette og Torben, skørter og pagajer i TCB,
så der er et sæt pr. sæde
Ro-ergometer hos Hellerup - Anders tjekker
Svømmekort - Torben taler med Henrik V.
Ro-teknikkursus - Anette har talt med Hellerup Roklub samt en interesseret
ekstern instruktør og arbejder på, at kurset afholdes til foråret.

Strategi

3. Evaluering af klubbens renovering
Det har ikke været et optimalt forløb. Det har trukket urimeligt langt ud, og det
har været svært at få tilbagemeldinger fra kommunens repræsentanter. Anders
tager en evalueringssamtale med chefen for Gentofte Ejendomme
Mangler mv: Medlemmerne opfordres til at skrive seriøse fejl og mangler på
listen på opslagstavlen

4. Reetablering af klubben
Torben, Annette, Kisser, Anders og Steen deltager i udpakningen af klubben på
lørdag
Damernes omklædning: Bænk med knager, spejl, hylder og bokse til
opbevaring - Annette er tovholder
Rummet bag toilettet - forslag fra Torkil. Steen og John går videre med sagen,
når klubben er pakket ud. Steen svarer Torkil

5. Informationskanaler 2
Anette og Torben har holdt møde med Anne og ønsker at tage sagen op på et
medlemsmøde. A, A og T laver et lille oplæg til næste medlemsmøde

6. Update på elektroniske rokort
På baggrund af et tilbud fra Henrik Larsen fra Hellerup Roklub om at se deres
nye system, som han fortæller, de har stor glæde af, koordinerer Mette et
besøg der for Rokort-arbejdsgruppen og bestyrelsesmedlemmer
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7. Nye både -forslag fra medlemmer
Torben F og Morten A har stillet forslag om indkøb af en surfski Epicenter V10 der afsættes max. 20.000,- til indkøb af båden - alt inkl.

8. Hjælpeanordning til bådebroen
Birgitte A. er ved at undersøge forskellige muligheder og opfordres til at komme
med et konkret forslag, som bestyrelsen kan tage stilling til.

9. Rekruttering af frivillige
Mette er blevet kontaktet af ”Kano og Kajak”. Bestyrelsen finder det ikke
aktuelt lige nu.

Administration
10.Nyt fra kassereren (fast punkt)
Steen laver et overslag over klubbens økonomi til næste møde

11.Fra medlemmer
Anders Finn har fået lov til at låne klubben d. 24.januar 2015 til privat fest.

12.Næste møde/medlemsmøde
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 23.9. kl. 18.30 hos Steen - afbud fra Mette
Medlemsmøde torsdag d. 18.9. kl. 19 - samme punkter som sidst - plus et om
Ny hjemmeside

Velkommen til nye medlemmer
Velkommen til de fire nye medlemmer, som er kommet til i løbet af sommeren.
Vi glæder os alle meget til at være sammen med jer nede i klubben og på
vandet.
Pernille Pallesen fra KKKK
Frederik Frejberg Juhl-Schmidt tidligere Nova kid
Andreas Zaubitz fra Palo
Christian Sølyst fra DSR
Referat: Torben B.
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