Bestyrelsesmøde i Nova
Afholdes:

21. september, kl 18.30

Hos:

Anders - Brodersens Allé 7

Til stede:

Anders, Steen, Morten H., Kisser, Anette, Karl-Otto

Dagsorden
1) Opfølgning fra sidste møde - se referat og siden sidst
a) Rengøringsdag kl. 10-14 den 27/9
Morten har købt rengøringsmidler. Rengøre køleskab/skabe/skuffer i køkkenet. Feje bådskur.
Rydde ud i rotøj uden manillamærker. Afvaskning af låger på skabe i omklædning.
b) Køb af kajakker og pagajer
Spica’erne er kommet.
Karl-Otto sender indkøbsliste med pagajer til Steen som tager på udsalg hos KanoByg.
c) Standerstrygning den 10/10
Der er sendt indbydelse til standerstrygningen, eftermiddagsarrangementet. Vi har ikke hørt
nærmere om aftenarrangementet, Anette sender mail til begynderne for at høre nærmere.
d) Elektronisk ansøgning for nye medlemmer
Det er ikke noget til hinder for at vi laver elektronisk tilmelding via GoogleForms (Martins udspil).
Dette skal blot indføjes på hjemmesiden. Planen er, at vi laver dette på et arbejdsbestyrelsesmøde
om dette og opdatering af Novas Love og regler.
2) Nyt fra kasseren
Intet ødelagt
3) Forslag fra Steen Jørgensen - se nedenfor side 2
Vi vil bede begynderinstruktørerne om at komme med en samlet stillingtagen til Steens forslag. I
udgangspunktet er bestyrelsen positiv indstillet for indholdet i forslaget. Bestyrelsen vil efterfølgende
revidere roreglementet. Kisser giver besked om dette til instruktørerne.
4) Rosikkerhed - Morten Have - se nedenfor side 3
Anders videregiver Mortens indlæg til løbsledelsen i HK med opfordring om ikke at tage det ad notam.
5) Rosæson - forlænges?
Vi vil fremover ikke forlænge rosæsonen og fastholder også i år at vintersæsonen starter 1. oktober og
at roning alene kræver vinterroret.
6) Svømmekort - samme måde at fordele på som sidste år?
Torben Blankholm styrer sagerne.
7) Låsen på garagen - mail fra Jørgen Wrem
Låsen er blevet repareret.
8) Rotte i bådskuret
Det er meldt til kommunen. Kommunen eller Havnen gør noget ved sagen.
9) Regler til klubmesterskaber (Karl-Otto) - se nedenfor side 4-5

Karl-Otto reviderer efter snak på mødet, Anders sender sine rettelser (Nedenstående er den reviderede
version)
10) Næste bestyrelsesmøde
Lørdag den 7/11 kl. 14 i hos Kisser
11) Evt.
a) Reception i Hellerup Sejlklub 100 år - nedenfor side 6
Anders køber en flaske og afleverer den
b) Løbsresultat klubmesterskab
Anders sender til Bettina
c) Lån af Nova 16. april kl. 15-17?
Bettina og Morten vil gerne holde bryllupsreception. Det får de lov til.
d) Musik til gymnastik
Musikken i hallen er i stykker. Kisser får Charlotte til at købe en ghettoblaster. Klubben betaler.

Fra Steen Jørgensen:
1) Vi har fået to nye Coastlinere, og de er blevet en kæmpesucces hos begynderne. Det er godt
arbejde af bådkøberne. Desværre har de fået lidt uheldige navne Gøg og Gokke. Navnene er
selvfølgelig morsomme, men det er ikke altid lige sjovt for de begyndere, der har det svært, og
derfor gang på gang bliver sat i Gøg eller Gokke. Måske kunne man finde på andre navne til de to.
2) En del begyndere har meget svært ved solo-entringen. Mange af dem vil ikke være i stand til at
bestå den, og jeg synes egentligt det er synd, for de er udmærket i stand til at ro. Det giver mange
af dem et nederlag, og skræmmer dem vær fra kajakroning. Når vi bibeholder prøven skader det
bådene, det giver samtidig en falsk sikkerhed, fordi kun de allerfærreste i klubben vil være i stand til
at lave en soloentring, når det endelig gælder og bølgerne er høje. Endelig bruger man også
uforholdsvist meget tid på soloentringen i instruktionen. Den tid kunne bruges mere fornuftigt til at
lære folk at ro. Jeg foreslår derfor at man fjerne solo-entringen fra kravene til EPP2, med
tilbagevirkende kraft. Det har man allerede gjort i BKC.

Fra Morten Have:
Hej alle
Næsten hele bestyrelsen var til stede i går i Nova, og vi så hvorledes deltagerne
kæmpede i handicapløbet. Jeg vil gerne have sat sikkerhed på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.
Min anke er at jeg ikke synes det er i orden at folk ror ud når vejret er så problematisk. Hvis
der sker personskade, viser en tidligere dom, at bestyrelsen kan blive draget til ansvar. Jeg mener
formanden fik en bøde. En anden dom resulterede i, at en kajakroer som kom i vanskeligheder ved
Sjællandsbroen ?, og som skulle reddes, fik en bøde for ikke at ro med overtræk. Der kom vand i kajakken,
hun endte i baljen hvilket resulterede hun skulle reddes.
Et spørgsmål er om det er OK at nogle, for at prøve grænser af, skal have lov til at anvende klubbens
materiel i et så hårdt vejr. Marginalerne for hvornår der skete noget alvorligt, var efter min mening meget
små. Jeg mener vi under lignende omstændigheder som bestyrelsesmedlem, skal have mandat til at
forbyde folk at gå ud - udstede et generelt roforbud så længe vinden er over xx sek/m.
- Kvinden som havnede under roklubbens sauna var forbandet heldig, at hun ikke havnede oven i de
knivskarpe metaldele fra spunsvæggen som stikker op hvor vi fiskede hende op.
- Vi så hvordan en surfski trillede hen over bølgerne væk fra manden som lå i vandet.
- Vi så en kvinde som stod i brændingen med en totalfyldt båd og som ikke selv kunne håndtere båden.
vh
morten

Fra KOM - Motivation:
Der har de sidste par år været nogle misforståelser og uklarheder omkring afviklingen af
klubmesterskaberne. Der er som ofte ikke mere end en håndfuld roere til hvert løb. Vi er ikke nok til at
inddele i mange klasser over aldre og bådetyper, som det ses til større konkurrencer. Derfor dette forslag til
et simpelt regelsæt, som burde gøre mesterskaberne nemme at afvikle uanset deltagerantal og dermed
minimere muligheden for uklarheder og misforståelser.

Klubmesterskaber i NOVA
Deltagere
Alle klubbens aktive medlemmer kan deltage. Der afvikles begynder-, dame- og herreløb. Begyndere kan
også deltage i løb for hhv. damer og herrer (begynderløb kan derfor kun afvikles samtidig med andre løb
efter aftale med deltagende begyndere).

Løbsdistancer
Der afvikles disse 7 løb:
500 m 1000 m
Begyndere
X
Damer
X
X
Herrer
X
X

6 km
X
X

Løbsruter
Alle løb har mål ud for molen (ligesom til handicapløbet).
500 m starter lidt nord for Djævleøen.
1000 m starter ud for Elstrøms hus.
6 km starter ud for molen og ror samme rute som handicap - to gange til Palo.

Klasser og bådtyper
I hvert af de 6 løb er kun én klasse. Der er hverken inddeling efter alder eller bådtype. Alle løb er K1-løb og
alle kajaktyper (tur, kap, hav og surfski) er tilladt. Det er op til den enkelte roer at vælge den kajak han/hun
finder bedst egnet. Roere kan ikke regne med at skifte kajak mellem de enkelte løb. Bådreservation kan
som ved andre løb ske fra efter handicapløb tirsdagen inden mesterskaberne.

Løbsafvikling
Tilmelding kan ske frem til en halv time før start. Alle løb én roer tilmeldt afvikles. Det annonceres til
fællesinstruktion inden første løb, hvilke løb der afvikles, og hvem der deltager. Ligeledes annonceres til
instruktionen i hvilken rækkefølge løbene afvikles. Tilmelding efter fællesinstruktion kan kun ske til løb,
som allerede til instruktionen er blevet annonceret. En eftertilmelding kan altså ikke resultere i at et løb
alligevel afvikles.
Forslag til rækkefølge (der så vidt muligt giver roerene pause mellem de enkelte distancer):
1. Damer og Herrer 1000m
2. Begyndere (Damer og Herrer 500m)
3. Damer og Herrer 500m
4. Herrer og Damer 6km (afvikles samtidig)

Overvejelser



Skal begynderløbet deles op i herrer/damer? (kan stadig afvikles samlet)
Der er ikke lige mange dame-/herreløb og derfor får damerne ikke lige så mange præmiemuligheder
som herrerne. Forskellige forslag:
 Herrer 500m sløjfes
 En slags mellemting kunne være at gøre herre 1000m til et åbent løb for alle (måske ikke helt fair
over for damerne i forhold til vinderchancer)
 Oprette et 1000m løb for damer. (rent praktisk vil alle dame-/herreløb på samme distance kunne
afvikles samtidig. Det vil give 4 afviklinger; begynder, 500, 1000, 6km i stedet for de skitserede 5)

Kære sejlere
Reception mandag den 28.september 2015 kl. 15-18 i Hellerup Sejlklub, Strandparksvej 36, 2900 Hellerup
Hellerup Sejlklub kan mandag den 28. september 2015 fejre sit 100 års jubilæum og i den anledning afholdes en reception i
klubbens restaurant, hvor vi håber at I, sammen med medlemmer, venner og andre gode forbindelser, vil være med til at
festligholde dagen.
S.U. Af hensyn til planlægning bedes I tilkendegive om I forventer at deltage, ved at svare på denne email senest onsdag den
23. september.
HS hilsen
Jesper Kamp Nielsen
Formand for bestyrelsen i Hellerup Sejlklub

+45 30 29 17 34
formand@hellerupsejlklub.dk

