Bestyrelsesmøde i Nova
Afholdes:

22/6 kl. 18.30

Hos:

Anders - Brodersens Allé 7, kl. 18.30

Til stede:

Anders, Anette, Kisser, Steen, Karl-Otto

Dagsorden
1) Opfølgning fra sidste møde - se referat og siden sidst
a) Novas love og roreglement
Udsættes til de mørke vinteraftener. Anders har fundet de ændringer i vedtægterne, der er
vedtaget.
b) Rokort, statistik og manglende både
Anette skriver til Torkil og Andres Finn omkring rostatistik - om vi kan få det bedste ud af det nye og
det gamle system.
c) Netforbindelse
Vi har fået ny router. Nu virker det.
d) Er redningsstigen sat op
Den er sat op og virker 
e) Aflyst rengøringsdag?
Morten finder en ny dato for fælles rengøringsdag
f) Er nøglebrikken i nøgleboksen opdateret?
Ja
2) Nyt fra kasseren
3) Byggeudvalg til saunaprojekt
Martin F. og Torben B. har meldt sig. Anders F. er bestyrelsens repræsentant i udvalget.
Projektet starter tidligst op efter standerstrygning 2015 og skal være færdig inden standerhejsning
2016.
4) Klubbens tilstand
a) Rengøring af klubben
Morten tager fat i Torben Blankholm omkring kontrakt med rengøringfirma, således at vi kan
diskutere det på næste bestyrelsesmødemøde.
b) Ventilation
Anders har bestilt sensorstyring af ventilation.
c) Brandsyn
Sker i juli. Manne har aftale med brandinspektøren og han er der under besøget.
d) Førstehjælpskasse
Kisser sørger for at fylde op med plaster

e) Utæt loft
Anders siger det til kommunen torsdag.
f) Utæt toilet
Anders siger det til kommunen torsdag.
g) Rep. af kajakker
Anders og Karl-Otto gennemgår kajakker mht. på hvilke der skal repareres eller sælges.
5) Indkøb af kajakker/udstyr - der er hørt forskellige forslag, bla.:
a) Ny havkajak
b) Ny K2 - halvkap
c) Nye begynderbåde
d) Ekstra Bull til lange mennesker
e) Flere klubpagajer
Vi bevilger ny havkajak - Anders skriver til Torkil.
Vi vil købe nye klubpagajer - måske 6 stk. afhængig af pris. Karl-Otto undersøger.
Vi kigger nærmere på en K1 coastrunner - vi skal have nogle ud at prøvero. Hvis vi er tilfredse slår vi til der er behov for nye begynderbåde. Anders undersøger pris.
Anders undersøger priser og størrelser på en K2 halvkap.
6) Forslag om åbent hus - se mail fra Torkil
Anders snakker med Heegaard, om hvornår de holder åbent hus næste gang.
7) Sensommerbegynderhold?
Vi har fået henvendelser på et sensommerbegynderhold. Kisser kontakter Lars, om han kan stå for det
organisatoriske omkring sådan et hold.
8) Dato for standerstrygning
10. oktober - Kisser skriver dato til begynderne.
9) Klubmesterskaber
29. august. Løb kl. 16.
Spisning bagefter - folk tager selv kød med, vi skal have nogle til at lave noget fælles salat/brød. De
nærmere detaljer aftales på næste bestyrelsesmøde.
Anette skriver ud til klubben om dato og cirkakoncept.
10) Næste bestyrelsesmøde
12. august kl. 18.30 hos Anders.
11) Evt.

