Kajakklubben NOVA

Bestyrelsesmøde
Mandag d. 31.03.14

Referat
1. Siden sidst
2. Konstituering og mødeplan
Det er tanken at der afholdes nogle åbne bestyrelsesmøder. Det første bliver
Onsdag d. 4.6. i klubben
Mødeplan:
24.4. hos Anders
Onsdag d. 4.6. i klubben
Mandag 30.6. hos Kisser

3. Standerhejsning
Dato: 26.4.
Standerhejsningsløb: Omklædt til instruktion: kl. 15 - 3 km enerkajak i herre og
dameklasse
Standerhejsning kl. 16.30
Opgaver:
Champagne - Anders
Kransekage plastikkrus - Kisser
Chips mv. Mette
Kisser har iværksat ny stander og klubtrøjer er i produktion

4. Nyt fra kasseren - fast punkt
Kontingentopkrævningen forløber som tidligere år. Medlemstallet er vigende.

5. Renovering af klubben
Anders har overtaget kontakten til kommunen. Der er kommet konklusioner og
tidsplan fra kommunen i dag - dem udsender Anders til orientering via
groupspaces- Ifølge tidsplanen forventes klubben færdig i uge 21 og et koncentrat
af tidsplanen lægges på hjemmesiden.
Anders taler med byggestyrer Morten Marstal om, at faldstammen i damernes
omklædning skal skiftes - er gennemtæret.

6. Begynderhold og -instruktion
Der er 12 optagne - og alle ansøgere har fået besked.
Mette tjekker med Lars A. og skriver ud til begynderne om situationen og planen.
Start d. 7. maj og derefter om mandagen fra d. 12.. Første gang spises i
Sejlklubben.
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De næste to gange 12.5. og 19.5. spises?
Anders tjekker med sejlklubben om bad og lokale til spisning.
Anette tjekker med Hellerup Roklub
Mette tjekker om hallen kan anvendes
Anders tjekker med byggestyrer ang. nøgle til container med kajakker.

7. Status på ny bro
Broen er ankommet til Skovshoved Havn. De bugseres når vejret tillader det til
Hellerup og monteres inden længe.

8. Eventuelt
Handicap: Kisser er kontaktperson
Torben B. taler med Torkil om at lave en fane på groupspaces med løb
Ref. Torben B.
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