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Referat
Gæst: Martin Frøland som repræsentant for byggeudvalget
Afbud: Per
1. Opdatering omkring byggeprojektet
Klubbens kajakker, skørter og pagajer flyttes fra på mandag d 31. til bådehallen i
Damernes Roklub. Martin vil være til stede mandag morgen/formiddag.
Rokortene skal med ligesom NB‐bogen og rullevognen med værktøj mv. til
reparation.
Damernes bådehal er aflåst med en hængelås med kode ‐ fire tal (koden
meldes ud via GroupCare)
Der er rykket for flyttekasser. Flytteflokene kommer og pakker resten ned
mandag og lægge det i depot. Torben B. sørger for to‐tre pagajer til TCB. Kisser
køber poser og klare sække til på lørdag.
Steen skriver reminder om salg af nøglekort til Hellerup Kajakklub lørdag mellem
10 og 12. Det er meningen at NOVA‐medlemmer ror i NOVAs både og andet
NOVA‐roudstyr, som ligger i Damernes Roklubs bådehal ‐ eller i egne
både/materiel ‐ omklædning og bad kan lige som NOVAS sociale arrangementer
foregå i Hellerup Roklub i ombygningsperioden.
Musikanlægget? Kisser spørger Morten om han kan være behjælpelig.
Videoprojektoren? ‐ Torkil har skruet lærredet ned
Steen meddeler forsikringen at klubbens løsøre flyttes til Damernes.
Fundraising: Vi afventer svar fra Lokale‐ og anlægsfonden og fra Nordea.
Der kan desuden søges op til 10.000 hos FaxeKondi via FaceBook.
Det overvejes, hvor Nytårskuren skal foregå ved årsskiftet.
2. Orientering fra kassereren
Der er til standerstrygningen solgt 6 kajakker for 14.000 og klubtøj for 700
Der er kommet to udmeldelser. Bettina fjerner dem fra GroupCare og Torben fra
NOVAs del af DKF ved årsskiftet.
Vi skal betaler halvårligt af på ombygningslånet ‐ første gang 1.6.12.
Bilag for bestyrelsens udlæg medbringes på lørdag ‐ Anders venter til efter
indkøb til Nytårskur.
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3. Ny bevilling til Hellerup Havn de næste 4 år (mail Anders Munch Skovgren9660
13.
okt – videresendt af Anders)
Vi har stadig behov for:
 at få udbedret bådebroen
 at få reetableret belægningen foran NOVAs bådehal.
 at få et (fælles) ergometerrum
NOVA er stadig interesseret i at indgå i projekter klubberne imellem.
Der afholdes et orienteringsmøde den kommende periode.
4. Begynderinstruktioner 2012
Introaften flyttes til ultimo februar ‐ uge 9.
Ansøgningsskemaer udfyldes på mødet.
Kisser og Bettina sammenkalder hjælpeinstruktører mv. til et evaluerings‐ og
idemøde og fremkommer på den baggrund med et forslag til bestyrelsen.
5. Evt.
Den nye udbygning af molen påbegyndes i november i år ‐ for nuværende ved vi
ikke om det i byggeperioden kommer til at påvirke vores adgang til at ro på
Øresund.
Havnen fylder 100 år til april 2012 og der arbejdes på at markere det. Hver klub
bedes om at stille to repræsentanter til et udvalg. Anders skriver ud på
GroupCare og opfordrer medlemmer til at deltage.
6. Næste møde
23.11. kl. 18.30 hos Anders

Ref. Torben B.
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