NOVA
Bestyrelsesmøde
21. november 2011

Referat
Gæst: Martin Frøland som repræsentant for byggeudvalget

1. Byggeri: Opdatering og tidsplan
Klubberne i Paladiumkomplekset er inviteret til møde d. 28.11. bl.a. om gulvet i
bådehal og klubstue. Mødet afholdes i HK. Budget og aftale fra d. 12.09. anses
for gældende og klubben kan ikke gå ud og rejse flere penge. Bestyrelsen er enig
om, at der skal parket eller plankegulv i klubstuen, som aftalt.
Tidsplanen justeres løbende.

2. Spørgsmål fra Martin ang. ombygning. Hvem og hvor mange
deltager?
Martin, Bettina, Per og Anders deltager i møde d. 28.11. kl. 17.30 i HK med
repræsentanter fra kommune og håndværkere.

3. Indvielse af ombygning
De politikere og vigtige kommunale byggeansvarlige som har været ind over skal
inviteres. Det skal være et arrangement, som kan mærkes i klubben og som
markerer om- og udbygningen på værdig vis.

4. Engagement i bestyrelsen samt trivsel i bestyrelse og klub
Der høres en del brok ”på havnen” for tiden. Der kan tegnes medlemskab af
”Klubben til gensidig ros og anerkendelse”. Det koster 50 øre - samt at man hver
dag udtrykker sin anerkendelse eller ros over for et medmenneske - gerne et
medlem i NOVA. Bestyrelsen vil gerne have at medlemmerne også bruger energi
på at finde resurser, stille konstruktive forslag og tage initiativer.

5. Fremtidige bestyrelsesmedlemmer og generalforsamlingsdato
Anders, Kisser og Per er på valg - Anders ønsker ikke genvalg.
Bettina trækker sig uden for tur.
Nøgle ord for nye bestyrelsesmedlemmer: lyst til at få helheden til at fungere,
engagement, initiativ, evne til at igangsætte projekter og medlemmer, at man
har sin gang i klubben - evt. at man har et netværk i havnen og/eller er god til at
tale med ”sømænd”.

6. Dreamweaver opgradering.
WebMaster har brug for en opgradering af programmet til NOVA’s hjemmeside.
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7. Lån af K2 på TCB
Anders svarer pænt nej, da vi selv har brug for at kunne trække på båden under
ombygningen.

8. Reparation af lænestolene
Torben F. har indhentet det billigste tilbud. Arbejdet ønskes iværksat -Kisser og
Bettina taler med TF (Beløbsramme 6.000 - max. 7.000.)
Stolene skal gerne være klar til indvielsen.

9. Ny bevilling til Hellerup Havn de næste fire år
Der er blevet varslet at der vil blive indkaldt til et møde ultimo 2011 - ingen i
bestyrelsen har dog hørt noget.

10. Novarepræsentanter til havnens jubilæumsudvalg
Der ønskes en status i projektet - Anders forhører sig hos Johnny P. i HK.

11. Evt.
Bestyrelsen ønsker at udtrykke anerkendelse af Morten Albertsens indsats med
at få ekstra kajakker, nøgler mv. i TCB - tak for det!
Steen Thøgersen tjekker, hvordan det går med det nye nøglesystem.
Hallen er blevet meget behagelig at være i - støvgenerne forsvinder
sandsynligvis, når der bliver gjort hovedrent på tirsdag d. 29.11.

12. Næste møde
Torsdag d. 5.1.2012 hos Per kl. 18.30

ref. Torben B.
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