Bestyrelsesmøde den 17. november 2010 hos Steen
Mødt: Kisser, Bettina, Per & Steen
Afbud: Torben & Anders
1. Tilbagemelding fra workshop om Palladiumkomplekset
Bettina gav kort tilbagemelding fra workshoppen om hvordan forslag til ombygningsplan kan
komme til at se ud. Der er begrænsede midler allokeret til projektet – i alt 2 mio. DKK med 1 mio.
DKK i 2011 og 1 mio. DKK 2012. Beløbet virker ikke specielt stort, men til sammenligning er det
samlede årsbudget til vedligeholdelse af Gentofte kommunes klublokaler er 20 mio. DKK.
2. Diskussion af Plan-B – ”Hellerup Hav”
Bettina melder tilbage, at Nova ikke mener at Plan-B er attraktiv for klubben.
3. Henrik V. Larsens tilbagemelding vedr. sandfanger ved Hellerup Havn
Solidt arbejde af Henrik. Hvis forslaget følges betyder det efter bestyrelsens mening, at ”generne”
ved udbygning af Nordhavnen bliver minimeret.
4. Oversigt over vores klublokaler til lokale og anlægsfonden
Per sørger for indberetning til kommunen.
5. Reparation af kajakker, fastsættelse af dato i januar 2011
Vi holder fast i at der skal findes en dato i januar hvor kajakkerne skal repareres. Anders undersøger
hvornår vi kan låne bådhallen af Hellerup sejlklub
6. Nye kajakker
Per følger op på både Elio og Bull.
7. Flytning af havkajakker
Der bliver ikke flyttet om på noget foreløbigt, da fornemmelsen er at de nuværende placeringer er
gode nok. Hvis der bliver behov fro det, vil en flytning blive iværksat!
8. Ansøgning om skabs- og bådepladser
Kisser sender besked over Groupcare om frister for ansøgning til såvel skabs- som bådepladser.
9. Fastlæggelse af datoer for introaftner
Ansøgningsfrist til begynderholdene i 2011 er den 31. december. Der bliver indkaldt til intromøder
på to tidspunkter i slutningen af januar
10. Diskussion af regelsæt for lån af klubben til private arrangementer
Ny formular skal på nova.dk
11. Opdatering af mail adresser
Medlemmerne opfordres til at opdatere oplysninger på Groupcare.
Næste møde er den 5. januar kl. 19.00 hos Bettina.

