Referat fra bestyrelsesmøde hos Kirsten d. 14.04.08.
Tilstede: Lotte, Ravn, Steen, Anders, Kirsten
Fraværende: Torkil
Referent: Kirsten
Næste møder: onsdag d. 07.05. kl. 19.00 hos Anders og onsdag d. 25.06. evt. hos Ravn
1. Fordeling af bådpladser:
Jesper Rønnebech opfylder ikke kravene for at have bådplads, Lotte kontakter Jesper og
beder ham fjerne båden.
Klubbens havkajakker placeres alle i bådskuret. Troels og Martins både flyttes til.
3.række og Carstens til række 4.
2. Lotte og Anders tjekker de gamle mapper med regnskaber og tager stilling til
udsmidning.
3. Lotte inviterer til 2 roaftener for begyndere 2007, det bliver d. torsdag d. 8.maj og
torsdag d. 15.maj.
Der arrangeres spisning efter roningen, klubben dækker udgiften til maden de 2 aftener.
4. Der er søgt om brug af Hal 3 i.f.m. ” Aktiv sommer ” for skolebørnene i Gentofte
kommune, Lotte svarer at det er OK for Nova’s vedkommende.
5. Rasmus Fog-Petersen fra DSR har søgt om at blive overflyttet, hvilket godkendes.
Kirsten giver Rasmus besked.
Marie Louise Thorstensen har søgt om medlemskab, dette afvises , Lotte giver besked.
Morten har søgt om privatinstruktion af Nanna Bærild, dette godkendes.
Kirsten giver Morten besked.
Torkil og Signe har søgt om privatinstruktion af Nina og Jan, dette godkendes.
Kirsten giver Torkil besked.
Herefter er der indtil videre pause for optagelse af nye medlemmer, da vi nu er oppe på
ca. 30 nye i år.
6. Linda har søgt om lån af havkajak til privat tur d. 5-8. juni, dette godkendes.
Kirsten giver Linda besked om hvilken havkajak hun kan låne.
Jesper Holm har søgt om lån af turbåd til privat tur i Store bededagsferien, dette
godkendes. Kirsten giver Jesper besked.
7. Vedr. brugen af Groupcare: bestyrelsen ønsker i første omgang ikke at udarbejde
retningslinier, men håber at medlemmerne fremover selv er i stand til at bedømme hvad
der er relevant og acceptabelt at sende ud over groupcare.
Viser det sig at blive et tilbagevendende problem med udsendelse af mails som ikke er
Nova vedkommende, tager bestyrelsen det naturligvis op igen.
8. Opdatering af vedtægter efter GF: vi beder Torkil indføre det vedtagne forslag i
vedtægterne om indkaldelse til GF via mail og opslag i klubben

9. Kontingentopkrævning 2008: Steen oplyser at der fortsat er ca 20 der er i restance, Steen
sender rykker ud med betalingsfrist d.1. maj, og Steen giver efterfølgende Lotte besked om
hvem der er udmeldt og skal have spærret nøglekort.
10. Bådkøb 2008: vi planlægger at købe yderligere 2 turbåde, Anders arrangerer at vi kan
prøve nogen af Ole Torps både. Efter begynderinstruktionen vil vi overveje at skille os af
med nogen af de gamle både.
11. Anders kontakter kommunen ang. problemer med strømmen i Nova samt reparation af
bådebroen.
12. Reparation af kajakker: Ravn ser på det !
13. Fordeling af ansvarsområder i bestyrelsen:
Fundraising : nedlagt !
Love og regler: Anders
Løbstilmeldinger: Anders og Kirsten
Nøglekort: Lotte
Skabe + skabsnøgler: Kirsten
Rostatistik: Torkil
Groupcare: Torkil
Medlemsregister: Torkil og Steen
Havneudvalg: Anders
Kontaktperson vedr. bådrep.: Ravn
Kontaktperson vedr.begynderinstruktion: Lotte.
Kontaktperson til Gentofte kommune: Anders
Opsyn med klubhuset: Lotte
14. STANDERHEJSNING : ANDERS OG STEEN er ansvarlige for afviklingen af løbet samt
forplejning og oprydning i forbindelse med eftermiddagsarrangementet
LOTTE OG KIRSTEN er ansvarlige for planlægning og afholdelse af festen om aftenen.
Kirsten har bestilt ny stander,som sendes til klubben.
15. Både på TCB i den kommende sæson: Vi har fået tildelt 2 ener-pladser og 1 toer-plads
Kim Såby har hidtil rådet over klubbens ene plads, da vi ønsker at klubben kan råde over
pladsen til en klubbåd vil Lotte bede Kim om at fjerne sin båd , vil i stedet få tilbudt en
plads i garagen ved Nova.
Udover den K-1 kapbåd vi har på TCB , lægges en Tracer samt 75-eren derop.
16. Bestyrelsen planlægger at rydde op i garagen i juni, datoen fastsættes senere.
Øvrige punkter på dagsordenen er udsat til næste møde!

