Kajakklubben NOVA

Bestyrelsesmøde

Referat

Bestyrelsesmøde d. 30.6. kl. 19 hos Kisser - ikke tilstede Steen.
1. Siden sidst:
Kommunen lover at byggeriget bliver færdigt til tiden, der kommer
ekstra mandskab på fra på torsdag 3/7, så vi krydser finger.
2. Strategi - Informationskanaler - Annes mail. Der bliver afholdt et
møde med Anne for at diskutere emnet og komme med en
konklusion. Deltagere: Anette, Torben og Anne
3. Update på elektroniske rokort. Sanne Nygaard nedsætter en gruppe
og melder tilbage til bestyrelsen, når det er blevet undersøgt.
4. Nye både. Udsat til næste møde.
5. Hjælpeanordning til bådebroen. Birgitte Amundsen har ønsket en
hjælpeanordning til at komme op af kajakken, det er en god ide, og
vil nok glæde mange. Birgitte undersøger markedet.
6. Arrangementer
Arbejdsdag/genetablering af klubben – Kisser og Mette holder øje
med når klubben er færdig, og sender meddelelse ud til
medlemmerne om assistance til at genetablere klubben.
Det bliver formodentlig den 2-3. august.
7. Nye regler og klasser til Klubmesterskaberne godkendt, og punkt
17. Interne løb i Novas regler er blevet revideret:
Nova’s klubmesterskaber afholdes i august måned og der afvikles
kajakløb i forbindelse med standerhejsning og -strygning.
Desuden afholdes fødselsdagsløb i weekenden nær Novas
fødselsdag den 12. juni.
Løbene afholdes efter følgende regler:
Kajakklubben Novas klubmesterskaber:
Der ros klubmesterskaber i følgende distancer og kajaktyper i dame-,
herre- og begynderklasser:
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500 meter
Turbåd - kap - surfski - havkajak
1000 meter:
Turbåd - kap - surfski - havkajak
6000 meter:
Turbåd - kap - surfski – havkajak- K-2 Tur
Der vil blive afholdt klubmesterskab i hver bådtype, hvis der er 3 tilmeldte.
Man kan kun stille op i en bådtype. Man må godt skifte til k-2 tur på 6000
meter distancen.
1000 meter herre afvikles først, herefter 500 meter dame, 500 meter
begynder og 500 meter herre. Til sidst 6000 meter damer, herre og
begynder.
For at kunne stille op til Novas klubmesterskaber skal man i hele
sæsonen stille op for Nova.
Standerhejsning:
3 km dame- og herreklasse
Standerstrygning:
3 km K2. Stafetløb. Deltagerne bliver blandet efter styrke og lodtrækning.
Fødselsdagsløb:
Fødselsdagsudvalget bestemmer.

8. Dispensation for selventring
Mulighed for dispensation for selventring
For at blive frigivet som kajakroer i NOVA og dermed opnå ret til at ro
alene og købe nøglebrik til klubben, skal man normalt deltage i
klubbens begynderkursus og bestå de relevante prøver.
1. sæson
I de tilfælde, hvor en roer har bestået alle prøver på nær selventring,
har begynderen ret til at købe nøglebrik og ro alene mellem NOVA og
Charlottenlund Badeanstalt - højst 50 meter fra kysten i
sommersæsonen, for at opnå rutine og øve sig i selventringsprøven.
2. sæson
Hvis begynderen ikke har bestået selventringsprøven i den første sæson
i NOVA, kan begynderen i anden sommersæson fortsat ro alene mellem
NOVA og Charlottenlund Badeanstalt - højst 50 meter fra kysten, for at
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opnå rutine og øve sig i selventringsprøven. Sammen med en erfaren
roer (roet over 1.000 km) kan begynderen desuden - såfremt
makkerredning er bestået - i anden sæson ro fra ”Skudehavnen” til
Tårbæk Havn.
Dispensation
Hvis begynderen ved standerstrygningen i anden sæson endnu ikke har
bestået selventringsprøven, kan medlemmet skriftligt søge bestyrelsen
om dispensation til i de kommende sommersæsoner:
1. at ro alene mellem NOVA og Charlottenlund Badeanstalt - højst
50 meter fra kysten
2. sammen med en erfaren roer - såfremt makkerredning er bestået
- at ro fra ”Skudehavnen” til Tårbæk Havn
Ansøgningen om dispensation skal være bestyrelsen i hænde senest
15. april på best@kajakklubben-nova.dk
Der vil hvert år være mulighed for at vise selventring for en instruktør
med henblik på at bestå.
Nyt fra kassereren (fast punkt) Udskydes til næste møde.
9. Kajakker på TCB. – For at flere roere får mulighed for at ro på søerne
Er vi sammen med Morten A (som styrer Novas TCB kajakker) blevet
enige om at alle 3 turbåde nu er ’røde’ så alle kan ro i dem. Flere
pagajer, redningsveste og overtræk vil også blive lagt derop.
10. Eventuelt
Undersøge om vi kan låne roergometer i HK mod betaling, Anders
taler med Johnny Petersen.
Torben undersøger kort til Killeskovshallen til vintersvømning via
Henrik V Larsen fra HR.
Næste møde 13/8 i båden Kaline kl. 18.00.
Venlig hilsen
Anders Frejberg
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