NOVA
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20. maj 2010

Referat
Afbud: Ingen – dog måtte Torben forlade mødet kl. 19.30 og deltog ikke i
behandlingen af pkt. 6. til 10 samt 12 og 13
1. Indkøb af nye kajakker
Den nye turbåd (Nelo Viper) overholder ikke turbådsmålene – længden ok, men
krumningen! Der indkøbes tre, såfremt turbådsmålene overholdes og fodsparket
kan flyttes helt frem. Anders holder tov.
Der er kommet ny Elioforhandler i DK (Maribo Motion og Fitness), klubtilbud på
Cobra (som Mars, Bæveren og Balder) indtil 30. juni. Der indkøbes to – målene
skal overholdes – og de leveres her. Per holder tov.
2. Opdatering af medlemstallet – hvor mange er vi?
Status: 10 aktive har meldt sig ud.
Aktive: 165
Der er tæt i omklædningsrummene og beslutningen om at der er lukket for
tilgang ud over via begynderinstruktion fastholdes indtil 2011. Tidligere
medlemmer kan dog søge om at blive genoptaget.
3. Gentofte Kommunes økonomi
Kommunernes økonomi er meget stram, og der må ikke iværksættes
reparationer mv. uden der via bestyrelsen er indhentet godkendelse fra
kommunen (Flemming Dam/Gentofte Ejendomme).
4. Erklæring om indhentelse af børneattester
Anders og Bettina underskriver attesten og formidler den til Trine Sejr Petersen.
5. Klubtøj
Priserne skal svare til udgiften afrundet til helt antal ti kroner. Kisser beregner.
Alle i bestyrelsen kan sælge – kun kontantsalg.
De gamle fleecetrøjer kommer på udsalg til 200,‐ Opslag i klubben ved Kisser
6. Gæsteroning
‐ Bettina kommer med et udkast til ændring af gæsteroreglerne til møde.

7. Udluftning i bådhal
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‐ Per har fået et nyt tilbud for 5000 kr. Det mener vi er for mange penge for
noget, der alligevel ikke løser problemet. Klubbens medlemmer opfordres til at
lade portene stå åbne, når der er folk i klubben. Ligeledes er det blevet besluttet,
at bådhallen skal tømmes for privat udstyr, der ikke bruges, to gange om året; en
om foråret og en til efteråret (ca. november).
8. Bænken på terrassen
‐ Per forhører sig om, hvad det vil koste at om/ny‐bygge bænken. Vi kunne godt
tænke os, at den blev gjort lidt længere, bredere og evt. med ryglæn (afhængig
af pris og muligheder).
9. Ansøgning om lån af havkajak til Orust 25.‐28. juni
‐ Bestyrelsen har godkendt Henrik Goldschmidt ansøgning om lån af Capelle,
Bettina skriver til ham.
‐ På mødet blev det ligeledes godkendt, at Anders Frejberg og en håndfuld
Novanesere kan låne turbåde til deres årlige ’herretur’ 3.‐5. juni. Anders sørger
for, at de ikke tager både med, der bruges i forbindelse med
begynderinstruktion.
10. Fastsættelse af dato for klubmesterskab og standerstrygning
‐ Klubmesterskabet bliver fredag d. 27. august.
‐ Standerstrygning bliver lørdag d. 2. oktober.
11. Københavns Kajakkreds og TCB (TræningsCenter Bagsværd)
Bestyrelsen‐mail er kontaktperson – Anders skriver til Stig
Steen sender regninger ud til medlemmer, som har nøglekort til TCB.
12. Evt.
‐ DKF har indført nye Km‐bånd i steder for langtursnålene. Skal Nova indføre
dem? Og i så fald hvordan? Punktet tages op på næste møde, så vi har mere
information først.
‐ Salg af kap 2’eren: Anders vil forsøge at lave kap 2’eren indgå som en del af
betalingen for nye kajakker.
‐ Private bådpladser: Anders hænger en seddel i klubben over hvem der har
private bådpladser og hvor.
13. Næste møde
‐ Torsdag d. 10. juni kl. 18 hos Per.
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