Kajakklubben NOVA

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

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Nova
Møde den 21. november 2007
Til stede
Anders Frejberg Juhl-Schmidt
Lotte Rahbek (ref.)
Steen Thøgersen
Kirsten Bagger
Fraværende
Ravn Hamberg
Torkil Ølgaard
1.
Næste møde
Der er foreslået onsdag den 9.1.2008 kl. 18.30 i klubben. En endelig bekræftelse på mødedato
bliver sendt ud over groupcare.
2.
Nyt fra formanden
Der er ikke valgt en ny formand i HK, så det foreslåede samarbejde mellem HK og Nova er sat i
bero.
Gentofte Kommune er ikke kommet med noget nyt om vores bådebro. Da Lotte for nylig har haft
kontakt til kommunen (se pkt. 4) ang. nyt om Byg-op, kontakter hun kommunen ang. bådebroen.
3.
Nyt fra kassereren
Alle privatelever er nu oprettet i foreningspakken.
4.
Nyt fra kommunen vedr. Byg-op
Lotte havde lige hørt fra Erik Stenz-Olesen, at der ikke bliver den store ombygning/renovering, da
dette ikke var med i budgetforslaget for 2008. Erik kunne heller ikke sige, hvornår det er realistisk
at det bliver taget op igen. Men Skole & Fritid fra Gentofte Kommune vil indstille, at de mest
nødvendige reparationer bliver iværksat i den nærmeste fremtid, herunder hører bl.a. renovering
af sejlklubbens terrasse og dermed loftet i vores bådskur.
Vi aftalte derfor, at Kisser og Lotte skulle gennemgå klubben, og sende en liste med de
reparationer vi mener, der snarest bør udbedres, som fx vores toilet.
5.
Bådkøb og –reparationer
Anders ringede til Ernst ang. køb af en Spica. Den skulle komme til Nova ugen efter dette møde.
Den nye kajak, Paula, har desværre allerede skader i overfladebehandlingen. Der er flere store
luftblærer, som der går hul på og medfører at der trænger vand ind i materialet. Vi var enige om
dette måtte være en reklamation. Lotte ville kontakte Stig.
Lotte har sammen med Carsten taget billeder af 4’erens skader og vil fortsat prøve at kontakte
Freddy ang. en vurdering af skaden og pris for en evt. reparation.
6.
Begynderinstruktion 2008
Morten, Kisser og Lotte vil stå for begynderinstruktionen på i 2008. Lotte bliver tovholder.
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Helt overordnet skal rammerne fra instruktionen i 2007 med aspirantroning osv. selvfølgelig
overholdes. Men derudover havde vi tænkt en lidt anderledes måde at udføre instruktionen på.
Den endelige form var endnu ikke helt på plads, men de overordnede linjer skulle være, at opdele
instruktionsgangene således, at entringen/selv-redningen blev udskudt til vandet var lidt varmere
og de nye havde fået flere kræfter og større føling med at ro kajak.
Vi foreslog, at begynderne skulle bestå makkerredning og måske nogle flere øvelser, hvorefter de
kunne få lov til at ro 2 begyndere sammen uden en erfaren roer men kun til badeanstalten.
Begynderne havde derved mulighed for at tage ud at ro, men også at træne entringen udenfor
instruktionsgangene.
Der var tilslutning fra resten af bestyrelsen til at prøve denne nye form. Morten, Kisser og Lotte
arbejder videre.
7.
Henvendelse fra medlemmerne
Bettina og Per har spurgt om de må tage nogle kajakker med til søerne, selvom det nu er vinter.
Dette fik de lov til, da de begge er frigivet roere.
Jakob Rasmussen har spurgt om han må låne klubben til sin 30 års fødselsdag den 19. januar
2008. Da han opfyldte kriterierne for at låne klubben fik han lov til dette. Lotte sender en accept til
Jakob, hvori de sædvanlige kriterier oplyses.
8.
Diverse
Rostatistikken - i den sidste udgave står begynderne fra 2007 først. Anders syntes det var fint at
de stod samlet, men foreslog at de skulle stå til sidst, så det første man læste i rostatistikken igen
var dem som havde roet flest km. Han mente det har betydning at vi sætter fokus på hvor mange
der har roet mere end 1000 km. Der var generelt enighed om dette.
Roet mere end 1000 km
Vi blev enige om, at vi igen ville uddele en flaske champagne til dem, som har roet mere end 1000
km inden 31. december 2007. Vi har tidligere besluttet at man også får en 1000+ trøje. Det lader
til at denne kampagne for at få flere til at ro mere har haft sin virkning. Der er i hvert fald flere
kvinder i år der har roet mere end 1000. En stor lykønskning til det stærke køn! Pas på, drenge, vi
overtager snart jeres omklædningsrum!
Indkøb
Det var foreslået, at klubben indkøbte en projektor. Det var usikkert hvor stort behovet for denne
var samt hvad den koster, så punktet blev udskudt.
Kisser spurgte om klubben ville købe nogle sjippetorve til gymnastikken om tirsdagen. Dette blev
der sagt ok til.
Hjemmesiden
Det var et fortsat ønske, at få flere til at søge information ved at gå ind på klubbens hjemmeside.
Vi vil derfor opfordre alle til at henvise til hjemmesiden, når der bliver sendt informationer ud via
Groupcare og helst ved at indsætte et link til hjemmesiden.
Lån af klubben
Der var enighed om at vi vil stramme reglerne for lån af klubben. Dette vil blive taget op på næste
møde.
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