Kajakklubben NOVA

Bestyrelsesmøde
Mandag d. 24.03.14

Referat
1. Siden sidst
2. Oversvømmelse i klubben
Kommunens byggestyrer har netop orienteret:
Lokalerne er tørret nu, og kommunen overvejer at fuldstøbe i beton - anslået udgift kr.
800.000! Hvis det bliver løsningen vil arbejdet tage nogle måneder. Hvis der ikke kan
findes midler til at fuldstøbe, vil arbejdet tage til et stykke ind i maj.
Byggestyreren vender tilbage med nyt mandag .
Bestyrelsen vil foreslå kommunen, at afvente med at førdiggøre arbejdet og at lægge
midlertidige plader som gulv, etablere et nødkøkken samt stille møbler mv. ind.

3. Generalforsamling
Forslag til dirigent: Forslag Lars Amtoft.
Lokalet: Martin har aftalt at vi kan have hallen fra kl. 19.
Øl og vand fra depotrummet.
Tag kaffe med hjemmefra - Kisser køber småkager, mælk plastbægre og Bridgebalnding.
Steen fremlagde udkastet til regnskab, som på trods af vigende medlemstal ser fint ud.
Der er indkommet tre forslag, som sættes på dagsordenen.
Bestyrelsen bakker op om Bettinas forlsag til vedtægtsændring
Valg af revisor: Anders Finn Jørgensen er på valg

4. Optagelse på begynderhold og begynderinstruktion
Mette og Martin fremlagde liste med tyve ansøgere, hvoraf nogle kom lidt for sent.
I år optages et hold med 12 deltagere bla. pga. klublokalernes stand. Det er hvad vi har
kajakker til. Der indlægges en dag på søerne, hvor der også kan aflægges prøver.

5. Status på ny bro
Det har været vanskeligt for firmaet at få fjernet de gamle broer. Det er lykkedes nu. De
nye broer ankommer til Skovshoved på torsdag og bliver så bugseret når vejret tillader
det.

6. Standerhejsning - bestilling af ny stander?
Kisser bestiller en ny hos Dahls Flagfabrik. Den kommende bestyrelse fastsætter dato
for standerhejsning.

7. Personsager
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8. Tjek på beslutninger fra sidste møde
Roreglement, Kisser, Steen og Torkil - er på vej

9. Tjek på To Do-listen
Listen gennemgået og ajourført.

10. Eventuelt
Per har talt med havnefoged Tjot om problem med at låsen i porten n går op, når
strømmen går.
Der bliver dobbelt nøglebrikaflæser nogle steder.
Havnefoged Tjot er blvet bedt om at lave et forslag til stormflodssikring af
havnebasinnet.
Venlig hilsen
Torben
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