NOVA

Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde
D. 20. juni kl. 18.30

Denne gang er det kun et kort beslutningsreferat pga. tekniske problemer.

Dagsorden
1.




Siden sidst
Opfølgning på beslutninger fra sidste møde
”To do” liste ajourført

2.

Begynderinstruktion - retningslinjer for tilbagebetaling af
tilmeldingsgebyr
Ingen mulighed for tilbagebetaling. Ansøgning om optagelse redigeres og
ajourføres bl.a. med note om at der ikke er mulighed for tilbagebetaling af
tilmeldingsgebyr og kontingent.
3.
Indkøb af nye både i 2012
To stk. Viper 55 med tursæde og skot/luge indkøbes af Per, som tjekker den
økonomi med Steen T. inden.
4.
Rengøring i klubben
Rengøringen i baderummene skal holdes på høj standard.
Kisser supplerer beholdning af klude, viskestykker mv.
Rengøringsfirma vasker klude, viskestykker m.m. når den hvide kurv er fuld.
TB tjekker med rengøringsfirma.
5.
Tørrerummet
Tørrerummets indretning afventer beslutning til efteråret. I sommerperioden
giver det ikke mening at bruge rummet, da der ikke er varme i rummet.
(Op)rydning af tøjet i bådskuret omkring standerstrygning, så kun aktive
vinterroere har tøj hængende.
6.
Parkering foran garagen
Martin tager sagen op med Sejlklubben og havnefogeden. Per tager sagen op i
Havneudvalget.
Torben B. bestiller skilt til porten og Bettina laver midlertidigt skilt.
7.
Små opbevaringsskabe
Løsning: Model med 8-10 små skabe med lås. Mette indhenter endelig pris og
iværksætter.
8.

GroupCare
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Det er vanskeligt, at vurdere hvad der er sket. Vi foreslår at Jesper løser
problemet ved selv at gå ind og ændre fornavn til Jesper – mailadressen er ok.
NOVAs administrator i GroupCare kan ikke ændre navnet. TB skriver til Jesper.
9.
Personsager
Ansøgninger om optagelse behandlet. Kisser skriver til de to
10.
Henvendelser
Forespørgsel om udlån af Capella – godkendt. Torben B. svarer.
Diverse mails gennemgået.
Martin foranlediger etablering af generel mailadresse til NOVA.
11.
Næste møde
Mandag den 13/8 kl. 18.30 hos Martin, Ellemosevej 107, 2900 Hellerup (men det
ligger altså i Dyssegård/Vangede..)
12.
Eventuelt
Mette udsender invitation til Klubmesterskab ultimo juli.

Venlig hilsen
Torben Blankholm
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