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Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Nova
Møde den 23. september 2009 hos Kisser
Til stede
Bettina Markussen
Kirsten Bagger
Steen Thøgersen
Lotte Rahbek (ref.)
Fraværende
Anders Frejberg Juhl-Schmidt
John Panduro
Dagsorden
1. Standerstrygning.
Fordeling af opgaver i forbindelse med løb og eftermiddagsarrangement.
 Anders køber præmier og champagne.
 Kisser køber chips, kransekage o.lign.
 Kisser sender invitation til løb m.m.
 Lotte tjekker diplomer i klubben og sender en liste til begynderne med oplysninger om
det praktisk arbejde, løb osv. vi har noteret de har deltaget i.
 Kisser finder de klubtrøjer frem til dem, der har gjort sig fortjent til det.
Bettina laver listen over løbsdeltagelse i Nova 2009. Lotte tjekker resultaterne for klubmesterskabet.
2. Køb af kajakker
Bettina har prøvet en coastrunner i HK. Jesper Rønnebech vil gerne forære sin kajak (Fenja
85) til klubben. Anders skulle undersøge noget med kajakker fra Ole Torp.
Punktet blev udsat til næste møde.
3. Salg af kajakker
Vi aftalte at der ikke skal sælges kajakker, hvis der er plads til 2 kajakker i garagen.
Det blev foreslået at den røde kap 2’er skal sælges via DKF forum. Bettina kontakter Anders
om de nærmere detaljer.
4. Praktisk/sociale krydser for begynderne
Der er udsendt en liste til begynderne over ting, der skal laves/repareres i klubben.
Der er få der har meldt ind på opgaverne, men de er ikke udført. Lotte sender en påmindelse
ud.
5. Fastsættelse af dato for kajak-reparationer.
Bettina undersøger om muligt at benytte sejlklubbens lokaler.
6. Køkkenrenovering.
Per er sat på at koordinere opgaven. Han har talt med Ravn. Vi har modtaget et tilbud fra
Ravn. Steen kontakter Ravn.
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Vi beder Per indhente et andet tilbud så vi har noget at sammenligne med.
Steen kontakter kommunen om formalier vedr. tilskud/betaling.
7. Vinteraktiviteter
Bettina sender en mail ud om aktivitetsudvalgsmøde tirsdag den 6.10 kl. 19.30.
Lotte tager sig af ”sports” aktiviteterrne.
8. Førstehjælpskursus
Udsættes til næste møde.
Lotte undersøger om KAI sport har et 12 timers myndighedsgodkendt kursus.
Målgruppe til kurset: alle medlemmer af klubben men instruktører og hjælpere skal have et sådan kursus for at komme på instruktørkursus.
9. Mail med spørgeskema fra DIF (18.09.2009)
Steen svarer.
10. Liste over adresser og opgaver for bestyrelsen
Opdatering af liste med adresse og opgavefordeling i bestyrelsen – til glasskab, hjemmeside og
kommunen.
De sidste rettelser kom på den rundsendte liste. Bettina sender info til Anne og sætter opslag
op i klubben.
11. Næste møder
22. oktober kl. 19 hos Bettina
23. november kl. 19 i Nova
12. Evt.
Vi snakkede om at man løbende igennem sæsonen kunne registrere løbsresultaterne på
hjemmesiden.
Lotte har fået en liste over KAI kurser for efteråret. De tilbydes til alle medlemmer i klubben.
Lotte videresender mailen til resten af medlemmerne.
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