REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE HOS LOTTE D.19‐08‐09
Tilstede: Lotte, Bettina, Steen, Anders, Kisser
Afbud: John
Ref. Kisser

1. Internet i klubben installeres af Steen så det fungerer fra d.21.08.09
2. Bestyrelsen ønsker at indføre elektroniske rokort. Hellerup Kajakklub skal i gang med at udarbejde
et nyt elektronisk rokortsystem, vi venter og ser om det evt. er en model, som vi vil finde
anvendelig i Nova.
3. Vedr. renovering af spunsvæggen som står på fra starten af november til slutningen af marts:
Bettina sender svar til Henrik V. Larsen, og meddeler at der skal være mindst 8 m fra bådskuret og
ud til afspærringen, så vi kan få kajakkerne ud i renoveringsperioden.
4. Aflønning af frivillige i klubregi: ikke aktuelt i øjeblikket, emnet kan tages op på et senere
tidspunkt.
5. Køb af kajakker: Anders har i foråret talt med Ole Torp om køb af stabil turkajak, Anders rykker Ole
Torp og beder ham komme ud med en som vi kan prøve.
Bettina vil lave en aftale med HK om at prøve en ”Coastrunner” så vi kan finde ud af om det er en
bådtype vi skal købe til Nova.
6. Salg af kajakker ved standerstrygning: bestyrelsen mødes på en endnu ikke fastsat dato og
gennemgår garage og bådskur og aftaler hvilke både vi vil skille os af med.
Det er allerede besluttet at sælge den”nye ” røde kaptoer, da det er en svær båd at ro i og den
aldrig bliver brugt. Anders vil i første omgang undersøge om HK vil købe den.
7. Fordeling af bådpladser: der ligger flere private både i bådskuret som ikke bliver roet ret meget. Til
gengæld har vi gode klubbåde liggende i garagen, som medlemmerne ikke kender og som derfor
ikke bliver benyttet!
Bestyrelsen har d.d. besluttet at det fremover kun vil være muligt at søge om privat bådplads i
garagen, så vi kan få plads til flere klubbåde i bådskuret.
De medlemmer som har private både liggende i bådskuret på nuværende tidspunkt får lov til at
beholde pladserne resten af året. Fra næste sæson skal alle private både ligge i garagen.
Jørgen Wrem og Morten Have har begge nyligt søgt om bådplads i bådskuret, dette afslås.
Steen sender svar til Wrem og Morten.
8. Opgaver i forbindelse med klubmesterskab: Anders instruktion og indkøb af præmier
Lotte indkøb af grillkul

Lotte og Kisser aftaler nærmere vedr. indkøb og madlavning og forsøger at få nogen begyndere til
at hjælpe (begyndere der hjælper vil få et ”socialt kryds ” )
9. Lotte udarbejder liste over praktiske opgaver, som skal udføres i klubben samt informerer
begynderne om, de ved at melde sig til en opgave kan få et kryds for praktisk arbejde.
Mange af kajakkerne har skader, Lotte kontakter John m.h.p. bådreparationsdage.
10. Køkkenet trænger til renovering.
Kisser kontakter Per og hører om han vil tage sig af køkkenrenovering, der skal ny bordplade ,vask
og blandingsbatteri ,opsættes en ekstra bordplade,laves bedre belysning samt købes et nyt
køleskab. Per har i skrivende stund sagt ja til opgaven
11. Bettina sørger for Information om bestyrelsesmedlemmerne opdateres i Nova og på
hjemmesiden.
12. Gry har spurgt om hun kan få overført nogen km fra friluftslederuddanelsen, dette afvises ,lotte
sender svar til Gry.
13. Bettina sender svar vedr. nye havneprojekter i KBH,s havn‐ er sket i skrivende stund.
14. Foreningsakademiet i Gentofte kommune: ingen i bestyrelsen er p.t.interesseret i at melde sig til
det.
15. Orientering:Anders Munch Skovgren er indtil videre konstitueret fritidschef i Gentofte kommune.
16. Førstehjælpskurser: punktet er udsat til næste møde,hvor der skal træffes en endelig beslutning
om hvilke kurser der skal tilbydes i Nova.
17. Bestyrelsen vil forsøge at sætte gang i udvalgene igen, i første omgang aktivitetsudvalget. Bettina
sender invitation ud til et møde i begyndelsen af oktober.
18. Næste møder: onsdag d.23.09. kl. 19.00 hos Kisser og torsdag d. 22.10. kl.19.00 hos Bettina.

