Kajakklubben Nova
Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf: 3962 8910, www.kajakklubben-nova.dk

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Nova
2007-06-19

Til stede:
Anders Frejberg Juhl-Schmidt (formand)
Lotte Rahbek (næstformand)
Steen Thøgersen (kasserer)
Kirsten Bagger - "Kisser"
Ravn Hamberg
Torkil Ølgaard

Fraværende:
-

Referent:
Torkil

1.

Næste møde

2. august kl. 19:00 hos Anders.

2.

Nyt fra formanden

Ruth Bøhling, æresmedlem i Nova, er afgået ved døden. Ruth blev 88 år gammel.
Hellerup Kajakklub har fået ny formand: Hans Erik Holm Arvidsen.

3.

Nyt fra kassereren

Medlemmer, der ikke har betalt kontingent, er nu udmeldt af klubben. Nøglekort er deaktiveret.
Kisser følger op ang. skabe for udmeldte medlemmer.
Lotte checker med Henrik Löhrer, der hævder at have betalt(?). Henrik er pt. udmeldt af klubben
og nøglekort er deaktiveret.
Sidste regnskab angav fejlagtigt et aktiv på 17.000 DKK i klubtøj. Det korrekte beløb er ca. 1000
DKK.
Vi har bundet vores opsparing i 6 måneder til 4,1% i rente.
Steen sender opkrævning til Kim Saaby for bådplads v. søerne.
Steen sender opkrævninger til de, der har nøgle til lokalet v. søerne.
Steen undersøger muligt forsikringsskift til Tryg.

4.

Båd-køb & salg

Vi har pt. indkøbt to nye både i år:
Hyperion (kapbåd) og Calypso (havkajak).
Planen er at indkøbe yderligere to både: En Spica og en let turbåd.
Anders ringer til Ole Torp ang. let turbåd til demo.
Anders rykker Ernst ang. Spica.
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Ravn prøver at sælge Vaxholm & 4'eren.

5.

Bådebro

Ole Teilmann er ved at snakke med nogle fagfolk, som måske kan "banke" stolperne til vores
bådebro ned.

6.

Klubtrøjer

Ravn bestiller 1000+ trøjer sammen med nye klubtrøjer, plus een ekstra i hver størrelse.
Ravn kommer med oplæg ang. indkøb af klubtrøjer til lagerbeholdning.

7.

Oprydning i gammelt tøj i garagen

I sidste halvdel af september vil gammelt tøj blive lagt frem i klubstuen. Det, som ikke er blevet
afhentet inden standerstrygning, vil blive bort-auktioneret ved standerstrygningen.

8.

Instruktør-kurser

Deltagelse i instruktør-kurser godkendt for Tine Kleif, Pernille Svendsen & Gry Elikofer.

9.

Klubmesterskab

Klubmesterskabet er flyttet til 31/8.
Kisser opdaterer kalenderen i klubstuen.

10. Diverse
Ravn indkøber sækkevogn til transport af stole fra garagen.
Ravn laver kasse til stole i garagen.
Anders & Kisser snakker med Vibeke Dam ang. skade opstået v. oprydning i bådskuret. Klubbens
forsikring dækker ikke.
Lotte tilføjer til klubbens regler, at klubben intet ansvar påtager sig for skader på eller bortkomst
af privat udstyr, herunder både, der er opbevaret i klubben.
Torkil checker bilspejle til trailer.
Torkil checker med Lise & René ang. bilspejle købt sidste år(?)
Søren Bagger reparerer skade opstået på Castor i.f.m. udlån.
Ravn genskaber lister over vindere af rostatistik og klub-mesterskab tilbage til 1998.
Ravn reviewer Torkils forslag til frigivelsesdiplom.
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