Kajakklubben NOVA

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

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Nova
Møde den 22. september 2008 i klubben
Til stede
Anders Frejberg Juhl-Schmidt
Kirsten Bagger
Ravn Hamberg
Lotte Rahbek (ref.)
Fraværende
Torkil Ølgaard
Steen Thøgersen
Dagsorden
1. Næste møder
29. oktober kl. 18.30 i Nova.
26. november kl. 19 hos Kisser
2. Nyt fra formanden
Bestyrelsen får mange henvendelser via mail. For at lette arbejdet med at svare disse blev vi
enige om at beslutninger tages på bestyrelsesmøderne. Det er kun ved akut opståede
problemer, at vi diskuterer disse via mail.
Der er købt en ny kapbåd af mærket Vajda Accelero L Training. Den bliver døbt til
standerstrygningen. Derudover har vi en lettere kapbåd på prøve fra Ole Torp. Denne har vi
ikke planer om at købe på nuværende tidspunkt, men vi fik den med, da den anden kapbåd
blev købt.
Anders foreslog, at vi udskifter de gamle kapbåde med nogle nye. Der var dog et ønske om, at
beholde nogle af de gamle kapbåde til at man kunne øve sig i, at ro kapbåd, som fx Restancen
og Ruth. Det blev besluttet at sælge Frikadellen. Desuden besluttede vi også at sælge Castor,
da vi køber 2 letvægts turkajakker med tursæde af mærket Elio Cobra (magen til Mars).
3. Nyt fra kassereren
Udsat til næste møde

4. Udmeldelser
- udmelding i foreningspakken (Steen)
- deaktivering af nøglekort. (Lotte)
- sletning fra Groupcare (Torkil)
Udmeldelse i foreningspakken også nødvendigt aht. DIF/DKF indrapporting (deadline 1/10)

Steen har revideret foreningspakken, så dem der har meldt sig ud er blevet slettet. Listen over
udmeldte er sendt til Lotte, som sletter deres nøglekort og til Torkil, som sletter dem fra
Groupcare.

5. Frigivelse ifm. standerstrygning

Der skal udleveres frigivelsesbeviser ifm. standerstrygning? Hvem skal have?

Lotte følger op på dette. Der er hængt et skema op i klubben, hvorpå begynderne skal notere
hver gang de udføre en af frigivelsesopgaverne (løb, praktisk/socialt arbejde).
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6. EPP (ref. Annes mail)

Bemærk kravet om 4 kurser for EPP2-instruktører (ref. Torkils mail)
Udsat til næste møde.

7. Havneudvalgsmøde 6/10 19:00 i Fægteklubben

Hvem tager til det?

Lotte deltager på næste møde og bliver suppleant. Anders deltager fremover for Nova.

8. Standerstrygning
Anders sørger for præmier til vinderne (1., 2. og 3. præmier) ved klubmesterskabet og
champagne til talen. Per og Marie har tilbudt at lave kransekage.
Lotte sørger for Nova trøjer til vinderne af eksterne løb (Anders og Bettina, begge 1. præmie
for Kronborg løbet).
9. Henvendelser fra medlemmer
På baggrund af en øget efterspørgsel til at låne klubben, besluttede vi at klubben kun kan
lånes ud 1 gang om måneden i vinterhalvåret. Og det besluttes ud fra princippet ”først til
mølle” ved modtagelse af mail til bestyrelsen. De øvrige betingelser er fortsat gældende.

a. Marie Louise Rasmussen (dr.roed@gmail.com) + Toke Troelstrup:
Lån af klub 22/11 til bryllup.

De får lov til at låne klubben, da de har søgt før vi har besluttet, at der er grænser for
hvor meget klubben kan være lånt ud om måneden. Lotte kontakter dem og oplyser
betingelserne for at låne klubben.

b. Niki Sundman [niki@sundmans.net]:
Möjligt att bli medlem ?

Lotte svarer Niki og henviser til næste år.

c. Ditte Katrine Hendrichsen (dkhendrichsen@bio.ku.dk):
Mail ang. manglende entringsprøve.

Lotte svarer Ditte og oplyser, at hun skal have bestået entringsprøven inden Skt. Hans
næste år.

10. Evt.
Intet
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