Bestyrelsesmøde den 29.10.08 i Nova
Mødt: Anders, Lotte, Kisser og Steen (ref.)
Afbud: Torkil og Ravn
1. Næste møder
De to næste møder bliver den 26. november klokken 19.00 hos Kisser og
onsdag den 7. januar 2009 klokken 18.30 hos Lotte.
2. Nyt fra formanden
I løbet af sæsonen har der været nogle der har søgt om medlemskab i Nova,
som har roet i andre klub, men som ikke kan dokumentere at de er frigivet
(”frigivelsesbevis”). Det har ikke fungeret specielt god at tage dem ind i
klubben uden om begynderholdene. Derfor vil vi, ud over roer der kan
dokumentere at de er frigivet fra en anden klub, kun tage nye medlemmer ind
via begynderholdene.
Begynderholdsinfomøde for sæsonen 2009 bliver den 14. januar 2009 klokken
19.00 i klubhuset.
3. Nyt fra kassereren
Klubben har fortsat en god likviditet, men bestyrelsen har fokus på, at
kontingentet til DKF (betales ultimo januar 2009) er væsentlig højere end hidtil
pga. ny kontingent struktur i forbundet.
4. Henvendelse fra Svanemøllehavnen
Mail fra Svanemøllehavnen skal videresendes til alle medlemmer over Group
Care.
5. EPP
Nova skal fortsat være med i EPP-systemet og sørge for, at vi altid har et
passende antal medlemmer på de forskellige niveauer, sådan at vi altid har
mulighed for at frigive o.s.v. Vi skal undersøge, om det er muligt at lave et
samarbejde med vores naboklubber så en fra fx Hellerup kajakklub kan træde
til hvis vi kommer i ”bekneb” med medlemmer der har de nødvendige EPPniveauer.
6. Kondirum
Bestyrelsen synes at det er en god ide at indkøbe nyt udstyr til kondirummet.
Damernes Roklub er ikke interesseret i at være med. Det betyder at udgiften
for de øvrige klubber bliver højere end første oplæg. Bestyrelsen beslutter at
Nova gerne vil betale en forholdsmæssig større andel af de samlede udgifter til
moderniseringen af havnens fælles kondirum.

7. Ny udlåns-turkajak
Saturn bliver ny udlåns-turkajak.
8. Skal vi købe et kajak-ergometer?
Før vi kan tage endelig beslutning om køb af kajak-ergometer, skal vi først
have løst pladsproblemet. Lotte spørger i Hellerup roklub, om vi kan låne plads
hos dem.
9. Henvendelser fra medlemmer
Når der kommer henvendelser til bestyrelsen fra medlemmer og andre, kan
det bestyrelsesmedlem der har det ansvarsområder hvor henvendelsen høre
ind under besvare umiddelbart, sådan at det ikke behøver at afvente
førstkommende bestyrelsesmøde. Ligger et spørgsmål ikke naturligt under et
veldefineret ansvarsområde, må det afvente førstkommende bestyrelsesmøde.
For god ordens skyld bør den der henvender sig have et foreløbigt svar med
hvornår bestyrelsen kan behandle henvendelsen. Besvares efter ”først til
mølle” princippet.
Særlig omkring henvendelser fra medlemmer, der gerne vil låne
klubhuset til ”private” arrangementer.
Der er en stigning i henvendelser fra medlemmer, der gerne vil låne klubhuset
til ”private” arrangementer så som bryllup, runde fødselsdage, jubilerer og
lignende. Samtidig oplever vi en stigning i antallet af sociale arrangementer for
klubbens medlemmer som fx fredagsbar, filmaften og foredrag. Det betyder at
klubhuset heldigvis bliver brugt flittigt af klubbens medlemmer – såvel i som
uden for sæsonen. Det betyder samtidigt, at i fremtiden vil lån af klubhuset til
”private” arrangementer bliver begrænset til et absolut minimum. Bestyrelsen
holdning er, at klubhuset er til for medlemmerne så derfor skal
klubarrangementer – både planlaget og spontane – have højeste prioritet.
11. Evt.
Morten har tilbudt at købe nye højttalere til klubben. Bestyrelsen (Lotte) giver
okay til Morten.

