NOVA

Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde
D. 24.september kl. 18.30

Referat
1.





Siden sidst
Opfølgning på beslutninger fra sidste møde
Jubilæumsskrift afventer 100 års-jubilæum. Hype på hjemmeside, billeder
og Villabyerne
”To do” liste ajourført
Sociale arrangementer 2012/13: Planlægningsmøde på mandag d. 1.10.12 kl.
18.30

2.
Standerstrygning
Indkøb til eftermiddagsarrangementet:
Crement på tilbud Steen, Kisser
Chips: Per
Kransekage: Vedel, Kisser bestiller
Martin holder tale: Løbsresultater, særlig indsats i løb og klub,
Klubmestre: Herrer 1000 (Torben F.) Damer 500 m tager stander ned (Bettina),
præmier til 1., 2. og 3.-plads, ombygning, mole mv.
Indkøb af klubmesterskabspræmier:
Ideelle vinglas, 1. præmie rødvin, 2. hvidvin og 3. portvin/snaps - i alt 7 løb
Kisser køber
Standerstrygningsløb: Toer-løb. Lodtrækning til to hold. Både: M&M, Kylle Kylle.
Instruktion inklusive sigtepunkt: Martin og TB. Mette køber lakridskurv til
præmie - til deling til det vindende hold.
3.
Rengøring i klubben
Evaluering af rengøringsstandarden
TB rykker for en tavle.
Rengøring hver uge i hele oktober.
4.
De to nye vipere - hvad gør vi?
Per tjekker med Ole Torp om, hvorfor der ikke er finner på de nye Vipere.
5.
Dato for 90 års fødselsdagen
Fødselsdagsudvalget vil indkalde til planlægningsmøde - datoforslag til
markering af fødselsdag: d. 8.06.12. Løbsudvalg og festudvalg?
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6.
Afløser for Foreningspakken
Foreningspakken går ind pr. 31.12. Der er to alternativer: Klubmodul og
Conventus
NOVA’s behov:
 Kontingentopkrævning via PBS med rykker
 Simpel bogføring
Steen mener, at vi får mest value for money via Conventus -med mulighed for
”Kontorhænder” til en rimelig timepris
Steen tjekker en gang mere - også ang. konvertering og pris for konvertering
samt referencer. Der er opbakning om Steens konklusion.
7.
Medlemsorientering
Steen orienterede om tilgang og afgang.
Steen melder ud om frist for kontingentbetaling mv.
8.
Strategiarbejde for Nova
Steen fremlagde nogle overvejelser og mulighed for at trække på konsulent
udefra. Mette tjekker med en coach og pris til et refleksionsmøde
Fokus:
Tiltag til at nedbringe gennemsnitsalderen?
Får klubben nok ud af indsatsen med begyndere og fastholdelse?
Datoforslag: 19.1.13 kl. 9-15
Sted: ?
Mette lægger Steens udkast ind på Googledocs
9.
Fastholdelse af (nye) medlemmer
Holdsport.dk - kan bruges til tilmelding - skal oprettes og medlemmerne oprettes
- Per tjekker det ud og melder tilbage.
På mandag aften hvor vinteraktiviteter planlægges spørges til, hvad der er behov
for.
Sæsonstart: Der inviteres til et à to arrangementer når vandet bliver varmt gerne hverdage og med mad. Her kan aftales sms-kæder, hodlsport.dk og hvem,
som arrangerer næste aften.
Vi prøver som forsøg i år at forlænge rosæsonen til og med søndag d. 14.10. - dog
således, at alle skal ro med svømmevest og være ekstra opmærksom på
vejrforholdene. Martin melder det ud.
10.
Personsager
Ansøgninger op optagelse
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Udmeldelser
11.
Henvendelser
Martin tjekker og sender evt. videre.
Mette Bisgaard har fået lov at låne klubstuen til 30-års fødselsdag d. 20.10. Kisser
har kontakt og informeret om regler.
12.
Næste møde
5.11.12. hos Kisser kl. 18.30
13.
Eventuelt
Begynderinstruktion - til drøftelse: Infomøde i starten af marts? Introdag i
Kildeskov? Drøftelse i bestyrelsen?
Referat: Torben Blankholm
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