NOVA
Bestyrelsesmøde
28. september 2011

Referat
Gæst: Martin Frøland som repræsentant for byggeudvalget
Afbud: Ingen
1. Byggeprojektet – planlægning og seneste nyt
Tidsplanen er på vej fra kommunen.
Klubben skal være tømt d. 31.10.
Private pagajer, skørter mv. skal fjernes inden fredag d. 28.10.
Personlige skabe skal også tømmes inden fredag d. 28.10.
Kajakker og bådestativer skal ind i Hellerup Dame Roklubs hal. Logistik ang.
nøglekort/kode skal afklares.
NB! Champagneglassene skal ikke pakkes væk.
Der afholdes møde med byggeleder på onsdag d. 5.10.11. Per, Bettina og Martin
deltager. Der kan gerne arbejdes på at flytte væggen i tørrerummet for at gøre
mere plads til damerne. Mulighed for støbt gulv under klubstuen med støtte fra
puljen for energiforbedrende tiltag kan drøftes med byggestyreren.
Bettina har tjekket statistik og konstateret, at der har været mellem 30 og 50
medlemmer på vandet om vinteren i de sidste tre år.
Bestyrelsen mødes lørdag d. 29.10 kl. 11
Interesserede medlemmer fra NOVA kan mod betaling af 100,‐ låne et nøglekort
der giver adgang til omklædning, kajakker, pagajer, redningsveste mv. Hellerup
Kajakklub ‐ i ombygningsperioden.
Steen Thøgersen tager sig af det praktiske med betaling og udlån af
nøglebrikker. Det kommer til at foregå lørdag d. 29.10.
Torben B. kontakter Morten for at høre hvor langt TCB er kommet.
Der er lavet en Byggeweb på NOVA’s hjemmeside, hvor medlemmerne kan holde
sig orienteret. Martin skriver en generel info på web’en og sender ud via
GroupCare med direkte link til byggeweb’en. Beskeder, der skal handles på
udsendes via mail.
Bestyrelsen holdes orienteret ved at alle mails mellem klubbens byggeudvalg og
byggelederen/kommunen/entreprenørere videresendes og/eller sendes cc.
Bestyrelsen.
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Status vedr. fundraising
Nordea‐fonden og lokale‐ og anlægsfonden er ansøgt. Nordea melder at beløb
på 100.000 skal søges central pulje, som ikke dækker vores projekt. Måske hvis vi
søger størrelsesorden 20.000 kan der være mulighed. Fx indretning af damernes
omklædning ‐ lige vilkår. Handicapforhold.
Ansøgningen til Lokale‐ og anlægsfonden er ajourført til gulv mv., der kan
søges 1/3 af beløbet.
Der bør på sigt søges om en båd i Tuborgfonden.
2. Udsalg af klubtøj ved standerstrygningen
Steen og Kisser står for det og fastsætter priser.
Nye trøjer er bestilt af Kisser og når forhåbentligt at blive leveret inden
standerstrygning..
3. Privatinstruktion (Moses Løvstad), hvad gør vi?
Der skal gælde lige vilkår for alle medlemmer.
4. Ansøgning om medlemskab af Nova
Tre personsager behandlet
5. Havneudvalgsmøde 3. oktober
Anders deltager. Claus, havnefogedassistent, er blevet flyttet til Skovshoved.
Havnemiljøet ændrer sig bl.a. pga. bemanding og ombygning af Skovshoved
Havn. Anders forhører sig på mødet om det kan lade sig gøre at låne havnens
badefaciliteter (kode) under ombygningen. Bade kode og hal2‐kode? Spørger til
nyt nøglesystem.
Haltider, er de de samme som sidste år?
6. Høring om kommuneplan for indre Nordhavn (mail Gerda Engholm 16.
september)
Frist for indsending af høringssvar 30. september. NOVA afventer.
7. Nyt om køb af kapbåd
Noget nyt om ankomstdato og pris? Der er ferie i firmaet ‐ pga. ombygningen
stilles sagen i bero indtil foråret.
Vejr tager vand ind i skottet ‐ husk efter roning at åbne ind til skottet og derefter
at suge vandet op med et håndklæde. Kisser sætter ”Huskat”‐ Dymo på Vejr.
8. Nyt om køb af nye klubpagajer
Torben rundsendte Martins forslag til længder og skivning 08.07. De afventer til
ombygningen er færdig.
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9. Bådebroens + toilettets tilstand
Per er tovholder ang. bådebroen og tjekker med kommunen.
Karsten har repareret toilettet ‐ tak for det.
10. Evt.
Hvad gør klubben ang. aspiranter, som ikke har bestået alle prøver? Tages op
som punkt på et møde i november eller december sammen med
begynderinstruktion. Måske er justeringer nødvendige. Instruktører og
medindstruktører inviteres til mødet.
Mail fra Mogens og Hanne Thomsen ang. adgangskort til Kildeskovshallen, hvor
klubberne i Hellerup Havn har svømmetid mandage 19.30 til 22. Bettina skriver
ud via GroupCare.
11. Næste møde
Onsdag d. 26.10. kl. 18.30
Hos Steen
Ref. Torben B.
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