Kajakklubben NOVA

Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: 3962 8910, www.kajakklubben-nova.dk

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Nova
Møde den 26. november 2008 hos Kisser
Til stede
Anders Frejberg Juhl-Schmidt
Kirsten Bagger
Steen Thøgersen
Lotte Rahbek (ref)

Fraværende
Ravn Hamberg
Torkil Ølgaard

1. Næste møde
onsdag den 7. januar 2009 kl. 18.30 hos Kisser
2. Bordet rundt
Steen:
• Bruger 90% af tiden på 10% af medlemmerne, som fx forkert benyttelse af girokort til
betaling for kontingent, manglende betaling af kontingent o.lign.
• Regnskabet balancerer i forhold til årets kontingentindbetaling og udgifter i klubben.
• Det resterende klubtøj skal værdisættes pr. 1.1.09. Kisser og Lotte laver en optælling af
klubtøjet.
Lotte:
• Der bør bestilles flere 1000+ trøjer. Der skal muligvis bestilles mere klubtøj. Kisser har efter
mødet kontaktet leverandøren fra sidst og fået tilsendt kataloger.
• Vi bør reklamere overfor medlemmerne, at der kan købes klubtøj. Der kan evt. sendes en
reklame ud over groupcare.
3. Henvendelse fra medlemmer

a. Karin H. Bruun har forespurgt om medlemskab. Hun er frigivet og har roet i alt 3
sæsoner. Karin er medlem af HK, men ønsker en klub med mere socialt liv.

Bestyrelsen sagde ok med optagelse pr. 1.1.09. Torkil har efterfølgende svaret hende.

b. Marianne Jordt har forespurgt om hun må tage nogle af hendes venner fra Jylland med
ud at ro. De er erfarne roere og er frigivet efter samme regler som i Nova.
Bestyrelsen sagde ok, når de er erfarne roere. De må benytte alle ”blå” kajakker, men
klubbens medlemmer har førsteret til kajakkerne. Lotte svarer Marianne.

4. Evt.
• Der er behov for at der sættes navne på skabene i omklædningsrummet. Kisser sørger for
dette.
• Ansøgningsfristen for at få meritoverført sit instruktørbevis til den nye uddannelse EPP er
den 31.12.08. Instruktørerne skal selv sende ansøgningerne. Lotte sender en opfordring ud
over groupcare.
• mail adressen: novabest@groupcare.dk slettes idet det kun er nødvendigt med en mail
adresse til bestyrelsen. Desuden har vi modtaget en del spam herfra.

ref. den 4. januar 2009
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