NOVA
Bestyrelsesmøde mandag den 23. november 2009.

Tilstede: Anders, Bettina, Steen, Kisser, Lotte og John.

Pkt. 1

Køkkenrenovering:

Det er besluttet, at klubben tager imod Pers tilbud om et HTH køkken med 2 ovne, gaskomfur og
nyt køleskab. Køkkenet beløber sig til knap 120.000,- kr.
Der søges om tilskud til projektet fra Gentofte Kommune.
Bestyrelsen satser på gennemførelse af projektet medio januar 2010.
Vi skal selv tage det gamle køkken ned, så klubbens medlemmer vil blive bedt om at hjælpe til, når
det endelige tidspunkt kendes.

Pkt. 2

Fastsættelse af dato for kajakreparationer:

Klubben har 6 glasfiberbåde, der skal repareres. Idet bådene skal repareres i sejlklubbens
reparationshal skal reparationerne udføres inden nytår. Efter aftale med Jan Peitersen, som også er
medlem af sejlklubben er det besluttet at reparere bådene mandag til torsdag kl. 18 til 20 i uge ??
Begge dage incl.
Alle er velkommen til at deltage i reparationerne. John er tovholder på reparationerne og inddrager
Carsten Vebner i projektet.

Pkt. 3

Køb af kajakker:

Ole Torp har stadig ikke fået de både hjem, vi skal prøve. Anders kontakter ham endnu engang for
at høre nærmere og spørger ved samme lejlighed om prisen på en Elio tur K2’er. Steen og Kisser
arbejder på en ansøgning tur K2’er hos Tuborgfonden.

Pkt. 4

Svar på henvendelse fra Claus Bornæs

Claus Bornæs har efterspurgt en omrokering af bådene på TCB. Det er blevet besluttet, at Snehvide
flyttes op på TCB og Hyperion tages hjem til klubben.
Hyperion flyttes til NOVA.

Pkt. 5

Introaften

Introaften afholdes mandag den 11. januar 2010 kl. 19:30 – med mindre det kolliderer alt for meget
med køkkenrenoveringen. Endelig bekræftelse af datoen, når vi har hørt tilbage fra HTH.
Anders sørger for stole til arrangementet.
Kisser og Bettina laver kaffe/te og sørger for kage.
Lotte laver ansøgningsskemaer til nye medlemmer.
Kisser skriver en tekst, Anne kan lægge på hjemmesiden.
Anders og Lotte står for præsentationen af klubben og instruktionsforløbet.

Pkt. 6

Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes søndag den 14. marts 2010 kl. 15:00 i NOVAs klubhus.

Pkt. 7

Forsikring

Steen informerede om et nyt kampagnetilbud fra DKF.
Tilbuddet lyder på en bedre forsikring, der udover det vi allerede har, også dækker i.f.m. transport
af kajakker.
Samtidig bliver det indarbejdet i roreglementet, at medlemmerne selv skal betale selvrisikoen i
tilfælde af, at de ødelægger en båd under transport.
Klubben får herefter en samlet forsikringssum på 750.000 kr.

Pkt. 8

Ventilation i bådeskuret

Anders undersøger muligheden for etablering af udluftning/ventilation i bådeskuret sammen med
Karl-Otto og Carsten.

Pkt. 9

Sten i gennemløb til Tuborg Havn.

Torkil har forespurgt Carlsberg A/S Ejendomme om muligheden for at få flyttet nogle af stenene i
gennemløbet ind til Tuborg Havn for at skabe bedre mulighed for at ro fra bugten og ind til
kanalerne ved Tuborg Havn. Han har fået at vide, at anlægges tilhører Gentofte Kommune, og at
der i aftalen mellem dem og Carlsberg står, at det er en forudsætning for Gentofte Kommunes
godkendelse, at vandområdet i stenhaven ikke opnår sejlbar forbindelse med søterritoriet. Det er
derfor Gentofte Kommune, der skal spørges, hvis der skal skabes kajakvenligt gennemløb til
Tuborg Havn. Bestyrelsen besluttede, at der ikke arbejdes videre med forslaget.

Pkt. 10
Ansøgning om lån af klubben
Freja Bjorholm har søgt om lån af klubben til firmajulefrokost. Bestyrelsen kan ikke godkende dette,
da klubben kun kan lånes til personlige mærkedage.
Pkt. 11

Eventuelt

Ravn vil gerne sørge for indkøb af klubtrøjer. Det kræver, at medlemmerne bestiller trøjerne i
forvejen, så klubben ikke brænder inde med trøjer, der ikke kan sælges.

Pkt. 12
Næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 13. januar 2010 kl. 19:00 hos Kisser.

Referent : John

