NOVA

Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde
D. 21. maj kl. 20

Referat
1.

Siden sidst

2.
Økonomi
Regnskab for udbygningen er nu modtaget fra kommunen i en form, som passer
til Lokale og anlægsfondes krav, hvor vi har fået tilsagn om 1/3. Det vil sige, at det
endelige tilskud vil være ca. 125.000.
Martin og Steen fremsender NOVAs endelige regnskab.
3.
Bådparken
Reparation af Fenja 65 i garagen, så den kan benyttes til begynderinstruktionen
af de ikke så høje damer. Martin har købt et ror. Kisser taler med Torben F. om
han kan lave den.
Køb af kajak i forbindelse med 90 års fødselsdagen: Et testudvalg har afprøvet
den foreslåede type, uden at være tilfreds med den.
Reparationer af Vipere - skaderne er ved at bryde op igen. Martin drøfter det
med Torben F.
Forslag fra Karl-Otto om at udarbejde et afkrydsningsskema ved skade på
kajakker. Torben B. melder positivt tilbage til Karl-Otto.
Der har været en henvendelse med interesse om at købe vores skadede firer.
Torben B. melder tilbage om at de kan komme og se på den med cc til Bettina,
som er budbringer.
4.
Groupecare
Det blev besluttet at overflytte NOVAs medlemsliste fra GroupeCare til
GroupSpace. Torkil har tilbudt at stå for implementeringen. Martin kontakter
Torkil og takker desuden medlemmer, som har taget initiativ, undersøgt
alternative muligheder og stillet forslag.
5.
90 års fødselsdagen
Det kører forberedelserne planmæssigt. Martin rundsender invitation til
naboklubber, kommunen mv. Lige nu er ca. 40 tilmeldt.
Per tjekker med sejlklubbens restaurant ang. isterninger til køling af champagne.
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Mette tjekker med Holton, om der er planer for fødselsdagsløb.
6.
Klubmesterskab og standerstrygning
Klubmesterskab d. 25.8. med start kl. 10 - briefing tidligere - med efterfølgende
mesterskabsbrunch - der inviteres med påhæng og børn. Martin og Mette holder
tov og sender invitation ud.
Standerstrygning
Forslag: Lørdag d. 28.9. (Efterfølgende viste det sig at der er Mølleåens Blå Bånd
denne dag.) I stedet bliver der standerstrygning lørdag d. 5. oktober.
7.
Havkajakkurser
Torkil har taget initiativ til et kursus, og der er optaget fire på det. Det overvejes
at dublere kurset til efteråret. Martin tjekker med Torkil at kurset overholder
EEP2 -kravene, så medlemmerne efterfølgende kan få et EEP2-bevis.
8.
Sauna
Der vælges en nøglefærdig løsning fra SagaTrim med lyslederlys.
Automatik så simpel som mulig - og med mulighed for at kunne starte den via
mobil. Der indhentes et endeligt tilbud inkl. tilslutning og dør med lille vindue.
Torben B. indhenter tilbud.
9.
Defekt vandrør
Per har kontakt til kommunen, som har lovet at kigge på det i morgen. Per holder
tov.
10.
Tjek på beslutninger fra sidste møde
Der er sat finner på Sne og Slud
Saturn bliver grøn - Kisser udfører
11.
Broen
Kan vi gøre noget for at frigøre kæden til den midlertidige pontonbro? Vi
afventer situationen - og noget højvande og vestevind.
Status ang. nye broer. Der er fremkommet revideret tilbud fra en leverandør.
Kommunen er informeret om at der arbejdes på sagen. Martin/Per er tovholder
12.
Ok

Tjek på To do!

13.

Personsager
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14.
Næste møde
Torsdag d. 5.9. kl. 19 - sted afgøres senere.
15.



Eventuelt
Per: Der arrangeres et kursus i glasfiberreparationer, som en gruppe
medlemmer kan deltage i. Per holder tov.
Hellerup Roklub har taget initiativ til at få repareret asfalten foran
klubberne. Blomsterkummerne skal fjernes inden.

Venlig hilsen
Torben B.
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To do!
1.

Whiteboard til bådreservation dubleres og sættes op over ro-kortene ved
den snart følgende rengøringsdag.
2.
Skabe hos damerne tjekkes af Kisser og Mette - fastgøres på
rengøringsdag. Mette skriver info via GroupeCare.
3.
Udsugningssystem - automatik drøftes med kommunen. Martin skriver til
kommunen.
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