NOVA

Bestyrelsesmøde
29. februar 2012

Referat
Gæst: Martin Frøland som repræsentant for byggeudvalget
Afbud: Anders Frejberg og Per Gøhre
1. Opdatering omkring byggeprojektet
Herunder:
V var en runde i klubben og bemærkede at
 Låsesystem – status (Martin har opsat nøgleboks)
Martin sender koden ud via GroupCare. Den gælder fra fredag d. 2.3., når
afleveringsforretningen er slut. I nøgleboksen er der en nøgle til døren i
en kæde.
 Induktionskogeplade – Sættes i værk af Per, som har indhentet tilbud.
Martin orienterer Per.
 Overdragelse af klubben fra entreprenøren 2. marts kl. 13. Bettina, Torben
og Martin deltager fra NOVA.
 Indretning af Nova – anbefalinger fra indretningsmødet 26.02. Se Martins
mail fra d. 27.2.
Det er kun overtøj og skørter og veste, som må hænge i klubben.
Træværk i herreomklædning males hvid. Martin køber maling mv.
Skrivehylde i stedet for pulten. Martin tjekker med Torkil og køber
materialer. Martin kan være med til at sætte det op søndag.
I damernes omklædning skal der laves to bænke - en over faldstamme og
en over for. Desuden knager.
 Indflytningsweekend i Nova – lørdag/søndag 3/4 marts:
Særligt inventar: opsætning af musikanlæg, projektor mv. Martin tjekker
med Morten Albertsen ang. musik og om højttaler skal repareres.
Martin skriver ud via GroupCare om mødetid begge dage kl. 10 og at der
er frokost.
Lørdag: Bettina, Kisser
Søndag: Martin, Kisser
2. Status på låsesystem
 Op til to nøglepersoner
Steen og Torben
 Antal digitale nøglebrikker, vi skal bruge
I første omgang 300 stk.
 Konvertering af Excelfil til nøglesystemprogramfil
Ja, tak - medlemsnumre med NO foran
 Antal og titler på digitale nøgkebrugergrupper i Nova
Gæster: Kun i klub
Medlemmer: Klub, garage og sal
Bestyrelse: Klub, garage og sal samt kunne slå låsen fra
 Et-årige digitale nøgler?
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Steen og Torben tager stilling
Analog-nøgle: En undergruppe af havnens systemnøgler – havnefogeden
som back-up, eller som nu?
TB undersøger, hvad det koster at få systemnøgle.
Svar til Jesper på havnefogedkontoret
Torben svarer
Kan det nå at være klart til klubbens åbning 2. marts?
En hardwareboks er i restordre og skulle kunne leveres ultimo marts.
Elektroniske låse monteres i løbet af kort tid på klubbens dør og garage.
Systemet kan tages i brug, når låse er monteret, Exelfil konverteret,
nøglebrugergrupper oprettet og brugerenøglebrikker kodet. Der vil gå en
periode før det kan være sat i værk - indtil da bliver der adgang
nøgleboksen med kode.

3. Indvielsesfest 17. marts
Reception om eftermiddagen kl. 15
Honoratiores og repræsentanter fra fonde samt naboklubber inviteres (Martin
formulerer og sender snailmail): Hans Toft, Eyvind Vesselbo, Nordeafonden,
v/Rene Uldall-Jessen og Preben Laursen, Lokale- og anlægsfonden v/Jakob
Færch, byggestyrer Sven Hartmann Andreasen, Anders Munk Skovgaard, Mads
Ambjørnsen
Klubbens medlemmer inviteres via GroupCare.
Martin taler med Anne om at lave et fondsskilt!
Formanden holder tale - husk flaget skal op.
Indkøb:
Champagne -(Anders)
Vin - (Steen)
Øl og vand - Jesper varsles (Bettina)
Chips - (TB)
Bager Henrik fra HK spørges om petit four (Kisser)

Festmiddag
Kl. 18
Kisser og Bettina undersøger, hvor der kan bestilles mad fra
Pris: 100,- for mad og et glas vin til
Kisser laver udkast til invitation og Bettina effektuerer
4. Nyt om bådebroen
Udskydes til næste møde
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5. Generalforsamling
Der er udsendt forslag om kontingentforhøjelse for passive medlemmer.
Der er talt med enkelte medlemmer, som har vist interesse for at stille op til
bestyrelsen.
Kisser køber kaffe og kage.
Bestyrelsen mødes kl. 14 i klubben.
6. Begynderinstruktionerne i 2012
Der er pr. d. 29.2. modtaget ansøgning fra 16 personer, som inviteres til
intromøde d. 8.3. Kisser og Bettina styrer forløbet og invitationer til ansøgere.
Opdatering omkring svømmehalsinstruktionen: Vi kan få fire baner i 25
meterbassinet - forhåbentlig d. 14. - svar afventes. Bettina holder snor.
7. Rengøring af klubben fremover
Se tilbud fra Servicefactory (Per mail 17.02)
TB indhenter tilbud hos et andet firma
8. Indkøb af nye klubpagajer
Kisser tjekker med Per.
9. DKF temadag og årsmøde
Vi sidder over i år.
10. Invitation til deltagelse i borgermøde ’Gentofte 7 år yngre’ 6. marts
Vi sidder over denne gang.
11. Evt.
12. Næste møde
D. 18.3 kl. 14 - formøde til generalforsamlingen
Ref. Torben B.
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