Referat fra bestyrelsesmøde d. 23.09.2014
Tilstede: Steen, Torben, Anette, Anders, Kisser
Fraværende: Mette
Ref. Kisser
1. Der er stadig ikke kommet badestige på vores bådebro – det vil blive taget op på næste
havneudvalgsmøde.

2. Svømning i Kildeskovshallen - det undersøges hvor mange svømmekort Nova kan få tildelt i år.

3. Der er bevilget penge til indkøb af en ny Surfski – Anders spørger Torben Frohn om den er bestilt

4. Elektroniske rokort, vi afventer stadig forslag til hvilket system vi skal vælge – Torben B. kontakter
Sanne.
5. Hjælpeanordning til bådebroen, som kan lette opstigning af kajakken – Anders kontakter Birgitte
Amundsen m.h.p. videre plan
6. Anders har gennemgået klubben for mangler sammen med Morten Marstal fra Gentofte kommune
samt en tømrer – alle mangler er nu udbedret.
Anders har desuden haft en evalueringssamtale med ”Gentofte ejendomme” om byggesagen.
Torkil har fra byggeperioden lagt en del billeder af klubben ud på hjemmesiden.

7. Der er en utæthed i loftet i klubstuen – Anders kontakter kommunen.

8.

Opfølgning på beslutninger/ideer fra medlemsmødet d. 18.09.
Vi vil arbejde på at få nedsat en række udvalg m.h.p. rekruttering og fastholdelse af medlemmer
a) Havkajakudvalg som bl.a. skal forholde sig til om vi skal ændre reglerne, så man kan komme
ind i klubben direkte på havkajakkursus uden at have lært at ro turbåd først – Torben B.
spørger de havkajakinteresserede om de vil danne et udvalg.

b) Turbådsinstruktionsudvalg – skal vi ændre konceptet så instruktionen evt. strækker sig over
længere tid? Skal vi oprette et turbohold i augustmåned for nogen som vil være i stand til
hurtigt at gennemgå et instruktionsforløb og opnå rofærdigheder på minimum EPP1 niveau?
Kisser taler med nogen af instruktørerne og hjælpeinstruktørerne om de vil være med i et
udvalg.

c) Mentorordning – skal vi have dette m.h.p. fastholdelse af nye medlemmer? Anders tager sig
af det og indhenter ideer hos medlemmerne.
d) ”Oldehold” – Anders taler med Birgitte og Jan.

e) Kommunikationsudvalg – Torben B. tager sig af dette.
f)

Aktivitetsudvalg med Anette Vingborg som tovholder skal bl.a. følge op på nedenstående
forslag:
Kaninfest med en tale, en gave(klubtrøje) og en opgave for Nova.
Et arrangement i form af kaffemik eller grillaften ved sæsonstart, hvor begyndere fra de 2
foregående sæsoner inviteres sammen med erfarne roere, så der kan skabes gensidige
kontakter og laves roaftaler gennem den forestående sæson.
Evt. en fast ugedag med fællesroning for alle interesserede.

9. Kajkaudvalget har afprøvet diverse kajakker og har indstillet til bestyrelse at der indkøbes Tracer og
Coastliner. Anders beder Lars Amtoft om at bestille 2 stk. Coastliner og 1 stk. Tracer.

10. Arbejds – og oprydningsdag bliver søndag d. 26. oktober fra 10.00 – 14.00, der vil være roforbud i
dette tidsrum. Klubben giver frokost.
11. Standerstrygning lørdag d. 18.oktober. Anders køber Champagne og klubmesterskabspræmier samt
arrangerer løbet. Anette køber chips og løbspræmier. Kisser sørger for kransekage.
12. Næste møde mandag d. 3. november hos Steen.

