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Referat
Afbud: Per
1. Seneste nyt om Nova’s udvidelse og sejlklubbens terrasserenovering.
Lokale- og anlægsfonden har udbedt yderligere oplysninger.
Lånet er gået igennem.
Deponeringsaftalen underskrevet, effektueret og kvitteret.
Den seneste kendte tidsplan er fra juni (forventet udvendig start ca. 15.
september, indvendig start ca. 15. november). Vi afventer nyt.
Tilbagemelding på brev til Ejvind Vesselbo:
Steen Thøgersen har talt med EV, som var lydhør over for problemstillingerne.
Han lovede at høre sig for i ”baglandet” og vende tilbage.
Steen har d.d. igen haft kontakt til EV, som fortsat er positiv over for at
støtte ombygningen af NOVA. Steen Thøgersen, Anders Frejberg og Martin
Frøland deltager gerne i et eventuelt møde i denne uge.
Der arbejdes på at få adgang til Hellerup Kajakklubs omklædningsfaciliteter (og
både?) i ombygningsperioden. Anders en mundtlig aftale med Morten fra HK og
formulerer for god orden skyld også en skriftlig henvendelse til HK’s bestyrelse.
Morten Albertsen har taget initiativ til at vi kan få flere både i TCB og har udsendt
mail hvor medlemmerne kan melde tilbage angående ønsker om både og
nøglebrik. Bestyrelsen bakker op om Morten og initiativet, som vil give en
alternativ mulighed for at komme på vandet, når klubben skal bygges ud/om.
Næste bestyrelsesmøde sætter fokus på det praktiske ang. ombygning,
nedpakning og mulighed for at ro i byggeperioden. Forsikringsforhold ang.
NOVAS både i omflytnings- og ombygningsperioden skal undersøges.

2. Nyt omkring de energiforbedrende tiltag i klubben
Vi har fået svar om at projekteringen går langsomt fremad. Energifolkene er
blevet gjort opmærksomme på, at NOVA bygger ud. Bettina har desuden
pointeret, at det er nødvendigt, at der er varmt vand nok - også på
spidsbelastningstidspunkterne.
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3. Standerstrygning 1. oktober
Invitation via GroupCare: Kisser - inkl. info om bådauktion.
Chips og champagne: Anders
Præmier vedr. klubmesterskabet er indkøbt.
Klubtrøjer til vindere af eksterne løb: Kisser tjekker med leverandøren og
bestiller: lille logo foran og Kajakklubben NOVA på ryggen. 20 stk. ass. str.
Tirsdag d. 6.9. efter handicap gennemgår bestyrelsen kajakkerne og laver en liste
over dem, der skal bortaktioneres. - Afbud fra TB.
4. Rengøring i klubben
Sanitøren skal varsles om at klubben lukker for ombygning. Det skal overvejes
om der skal foretages ændringer, når klubben åbner igen.
5. Forslag om at gøre Badedyret og Flyvefisken til grønne både (Karl-Otto mail
11.08)
Vedtaget - effektueres af Karl-Otto.
6. Opdatering af oplysninger i glasskabet og på hjemmesiden
Torben hænger ny liste i glasskabet og beder webmaster om opdatering på
hjemmesiden. Steen sender det nye bankkontonr. til TB
7. Ærmeløse klubtrøjer
De bruges som DHL-trøjer.
8. Nyt om køb af kapbåd
Der arbejdes på at få en endnu bedre båd til samme pris. Anders rykker for svar.
9. Nyt om køb af nye klubpagajer
Torben rundsendte Martins forslag til længder og skivning 08.07 – er de blevet
bestilt?
Udskudt til næste møde.
10. Bådebroens + toilettets tilstand
Har vi hørt nærmere efter kommunemanden er kommet tilbage fra ferie?
Udskudt til næste møde.
11. Ansøgning om lån af klubben 5. november (Jan mail 24.08)
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TB skriver til Jan, at han, hvis de udmeldte tidsplaner fra kommunen overholdes,
godt kan låne klubben under de sædvanlige vilkår. Kisser sender et
ansøgningsskema.
12. Evt.
ST har haft kontakt til havnefogden ang. det nye nøglesystem og har aftalt, at
der skal elektronisk lås på døren til bådeskuret og til garagen.
Gerda Engholm har rundsendt mail om møde på onsdag vedr. borgermøde om
Nordhavnprojektet.
Steen har været i DKFs sekretariat og er blevet inspireret til at starte initiativ om
at fastholde begyndere.
13. Næste møde
28.9. kl. 18.30 hos Torben
Ref. Torben B.
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