NOVA
Bestyrelsesmøde
15. april 2010

Referat
1. Googledocs
Der er ændret password og ryddet op. Fremover ajourføres dokumenter og
lægges nye dokumenter ind af de bestyrelsesmedlemmer, som er ansvarlig for
løsning af de relevante opgaver.

2. Ansøgninger om optagelse/overflytning
Kristian Kristensen: nej til overflytning
Magnus Alkil: ja til genoptagelse
Christine Mårtensson: ja til begynderhold
Hanne Knudsen: nej til overflytning
Følger tidligere bestyrelsesbeslutning om, at der for tiden kun optages
medlemmer via begynderinstruktion.
Torben skriver mail til ansøgerne

3. Ansøgninger om lån af båd til kajakfitness
Det er ok at låne SM. Torben mailer og skriver i bogen.

4. Indkøb af nye klubpagajer
Per køber 4‐5 styk.

5. Ansøgninger om rådighedsbeløb til begynderinstruktion
Beløb svarende til sidste år bevilliget.

6. Ændring af tidspunkt for rengøring af klubhus i sommerperioden
Steen taler med Victor om at flytte til et andet tidspunkt.

7. Ønske fra Bettina om anden plads til Mars og Badedyret
Mars flyttes ned.
Per køber to bukke til garagen og mærker dem NOVA
Badedyret bliver, hvor det er

8. Opfølgning på udluftning af bådeskur
Per har indhentet tilbud. Det virker dyrt. Per undersøger pris for udluftning over
døren i stedet.

9. Løst og fast fra husforvalteren
Kommunen har skiftet brædder uden på huset.
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Per arbejder fortsat tæt sammen med de involverede i reetableringen af forplads
og bådebro.
Termoruden i skydedøren er punkteret. Torben indhenter tilbud på udskiftning af
vindue.

10. Standerhejsningsfest
Programmet er på plads og planlægningen af festen har et godt team.
Champagnen er indkøbt. Standeren er returneret til firmaet som lover, at den
korrekte model er klar til standerhejsningen.

11. Liste over private med bådplads
Liste med kontaktinformationer til medlemmer med private både.
Man kan højst have en kajak liggende i klubben efter ansøgning en gang om året.
Per svarer Martin og Troels.
Steen kontakter ”Fynboen” – ang. flytning af kapbåden.
Anders laver en liste med kontaktinfo og lægger den på google.docs

12. Næste møde
Torsdag d. 20. Maj kl. 18 hos Kisser

13. Ajourføring af bestyrelsesinfo på hjemmesiden
Anders får Anne til at opdatere hjemmesiden efter sidste referat – dog med
følgende ændringer:
1. Kisser: … indkøb til den almindelige drift <i stedet for te/kaffe>
2. Kasserer@kajakklubben‐nova.dk <Steens mailadresse ændres>

14. Oprydning af bådeskuret og umærkede private ejendele
Praktisk arbejde

15. Eventuelt



Handicap: Kisser ansvarsperson og skriver ud – krav man skal ro mindst
fem gange for at få det betalt af klubben.
Per køber ”elefantfod” til bådeskur.

ref. Torben
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