NOVA

Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde
D. 30. januar kl. 18.30

Referat
1.

Siden sidst
Velkommen hjem til Torben

2.
Økonomi
Byggeregnskab for ombygning
Afventer møde med kommunen
Driftsbudget Gentofte kommune
Nedramning af pæle?
3.
Kajakker, status
Per søger for kode til reparatør
Martin laver status på, hvilke kajakker, som afventer reparation.
4.
Generalforsamling
Dato: onsdag d. 13.03. marts 19.30
Indkaldelse: Kisser sender ud og koordinerer med Martin og sætter op i
klubstuen og skriver på kalenderen.
På valg: Torben, Mette og Steen - som alle modtager genvalg
Søren, revisor, ønsker ikke genvalg
5.
Årets begyndere, optagelse, instruktion, frigivelse
EPP-systemet beholdes. Princippet er, at man skal modtage undervisning, øve sig
og bibringes grundlæggende evne til kontrol og manøvrering af kajakken - hertil
kommer tre afsluttende prøver.
Undervisere kan godkende begynderøvelserne.
Når begynderøvelserne er gennemgået og indlært, har begynderne lov til at ro
alene til Badeanstalten retur - og to roere sammen til Skovshoved.
De afsluttende tre prøver kan godkendes af instruktører og
bestyrelsesgodkendte erfarne medlemmer.
Det køres som et pilotprojekt i 2013.
Informationsaften: 27.2. kl. 19.00-20.00
Martin skriver til medlemmer, som mangler enkelte prøver på nuværende
tidspunkt.
Det skal tjekkes om det er nødvendigt at ændre ro-reglementet, så det passer til
pilotordningen.
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Hvis pilotprojektet gøres til en permanent ordning, skal det undersøges om
vedtægterne skal ændres, så de afspejler reglerne i begynderinstruktionen.
Invitation udsendes vedr. instruktørmøde d. 4.3. i NOVA kl. 19 - hvor dato- og
lektionsplan samt ansvarsfordelingen aftales.
6.
Kontingentopkrævning
166 aktive og 32 passive - lige nu!
Medlemsindberetningen til DKF er afsendt
7.
Medlemskonvertering
Skift til Conventus, som ifølge Steen ser fornuftigt ud. Konverteringen er stort
set gået ok - dog mangler en enkelt parameter og PBS er gået i sort.
Bestyrelsesmedlemmer kan få adgang til det nye system - send en besked til
Steen - gerne med ønske om password.
8.
90 års fødselsdagen
Fødselsdagen fejres lørdag d. 8.6.13 (egentlig er det d. 12.6.) Deltagerbetaling
125-150 kr. resten betaler klubben.
Festudvalg sammensættes på opfordring. (Kisser og Mette)
9.
Bettinas forespørgsel vedr. vedligeholdelse af Groupcare
Ja tak til Bettina. Steen laver en liste når kontingentbetalingerne er til ende.
10.
Sauna
På ”To do”-listen
11.
Personsager
Mortens forslag om aktiviteter for medlemmer med børn op til 12 år. Det er en
god idé som bestyrelsen bakker op om. Mette svarer Morten.
Generalforsamling i TCB afholdes d. 28.2. i NOVA’s klubstue
Martin samler ansøgere og laver et link til Google-docs
12.
Tjek på beslutninger fra sidste møde
Låsesystem - på ”To do”-listen
13.
Tjek på To do!
Gennemgået
14.

Henvendelser
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Ansøgninger om skabe og bådpladser-Martin svarer ang. bådpladser og Kisser
svarer ang. skabe.
15.
Næste møde
Formøde til generalforsamlingen d. 13.3. kl. 18
Næste møde 3. april kl. 18.30 hos Torben
16.
Eventuelt
Døren ind til damernes omklædning kan ikke lukkes. Mette tjekker med John
Panduro.
Broerne: Mulige leverandører undersøges for tiden. Næste step er møder med
relevante leverandører.

Venlig hilsen
Torben B.
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