Referat af bestyrelsesmøde 22. oktober 2009 kl. 19:00 hos Bettina

Tilstede:
Anders Frejberg
Steen Thøgersen
Kirsten Bagger
John Panduro
Bettina Markussen
Per Gøhre (under punkt 1)
Afbud:
Lotte Rahbek
1. Køkkenrenovering
Per har indhentet et tilbud fra HTH siden sidste bestyrelsesmøde, så der var noget
at sammenligne Ravns tilbud med. Begge tilbud blev gået igennem og bestyrelsen
besluttede at vælge tilbuddet fra HTH, da det inkluderede flere delelementer end
Ravns. Per melder tilbage til HTH og forhører sig samtidig om mulighederne for
2 indbygningsovne, nyt gaskomfur og et større køleskab. Vi vil forsøge at få
arbejdet i gang i starten af januar, så det kommer til at genere klubbens
vinteraktiviteter mindst muligt. Steen giver Ravn besked.
2. Fastsættelses af dato for kajakreperationer
Jan Pejtersen har kontaktet Per Heegaard, halansvarlig i HS angående lån af deres
malerkabine. Det kan godt lade sig gøre, men de foretrækker, vi bruger den i
hverdagsaftener (f.eks. mandag – fredag) evt. en periode mere. Det skal ligeledes
være så hurtigt som muligt, da de begynder at tage bådene op i slutningen af
oktober. Efter jul skal HS selv bruge kabinen. John kontakter Carsten for at høre,
om han vil hjælpe med vejledning til reparationerne og sammen finde nogle
datoer.
3. Køb af kajakker
Anders har haft kontakt til Ole Torp angående de kajakker, han gav os et tilbud på
tidligere på året. De skulle komme tirsdag i uge 44, så vi kan prøve dem. Vi
trænger også snart til en ny K2’er, evt. i stil med Gemini (Elio). Kisser og Steen
undersøger, om vi kan søge Tuborgfondet om en sådan.
4. Salg af kajakker
Anders og Bettina lavet et opslag om kap K2’eren til DKF’s forum.
5. Førstehjælpskursus
Bettina har kontaktet Beredskabsforbundet og aftalt, at de kommer og lavet et 12timers førstehjælpskursus i Nova 6.-7. marts (6½ time lørdag + søndag). Kurset
dækkes ind under befolkningskurserne og kan derfor afholdes for 125 kr./pers.

Eneste krav er, at der er min 12 og max 16 deltagere. Der udstedes efterfølgende
et gyldigt førstehjælpsbevis (krav i forbindelse med DKF’s instruktørkurser).
6. Klubtøj
Der er ikke så meget klubtøj tilbage. Ravn har tilbudt at stå for bestillingen af nyt.
Kisser snakker med ham om det. Det bliver formodentligt noget med
forudbestilling (og betaling), så vi ikke brænder inde med forkerte størrelser.
7. Gennemgang af Ravn’s forskellige forespørgsler til bestyrelsen
Ravn har spurgt til, om Dansk Kano Ekspeditionsklub kan låne klubben til
afholdelse af julefrokost 28. november. Det har bestyrelsen valgt at sige nej til, da
man ifølge vedtægterne kun kan låne klubben i forbindelse med personlige
mærkedage.
Anders kontakter Per Heegaard fra HS angående pladsen foran vores garage. Det
er svært/umuligt at få kajakker ud, når der står både helt op til porten. Dette bliver
især et problem i forbindelse med reparationen af spunsvæggen, hvor vi ikke har
adgang til vores egen bådebro, men skal bære kajakkerne ind i havnen for at
komme i. Man kunne i den forbindelse forestille sig, at kajakkerne i garagen vil
blive brugt mere end vanligt.
8. Besked til medlemmerne om reparation af spunsvæggen og konsekvenserne
deraf
Sidste melding lyder på, at arbejdet med spunsvæggen påbegyndes 6. november.
Dette betyder bl.a. at afgangen til bådebroen herefter spærres, så vi skal sætte
bådene i fra broerne i havnen frem til medio april. Anders sender en besked ud til
alle medlemmerne.
9. Elektronisk rokort
Anders har fået tilsendt information om et elektronisk rokortsystem på mailen.
Umiddelbart kunne det se interessant ud, men der mangler
informationer/oplysninger. Steen undersøger tilbuddet nærmere. Der snakkes
om/arbejdes på at nyt elektronisk rokortsystem i HK. Bettina hører, om det evt. er
noget Nova kan tilsluttes/være med til at komme med input til.
10. DKF instruktørkurser
Der er kommet datoer og tilmelding til næste års instruktørkurser i DKF. Vi hører
Per, Marie, Nina og Jeanette, som alle har været hjælpere til
begynderinstruktionerne, om det måske var noget for dem.
11. Evt.
Lån af havkajakker:
Jeannette og Signe har ansøgt om lån af to havkajakker til en tur til sommerhus i
Nivåbugten 31. oktober – 1. november. Det må de gerne, Kisser giver besked.
Klubskabe:

For at gøre administrationen af klubskabene overskuelig, skal alle, der har skab
nu, betale det forhøjede gebyr for klubskabsnøgler. Kisser sender besked ud til
klubbens medlemmer om det.
12. Næste møder
23. november kl. 19 hos Anders
11. januar kl. 19 i Nova

