Referat
Bestyrelsesmøde 09. 08.10.
Til stede: Ida, Flemming, Tommy, Maria; Jeanett og Annemette.
Næste møde: 31. aug. hos Annemette.

Dagsorden:
Godkendelse af referat:
☺

Økonomi:
Det ser generelt rigtig fint ud indtil videre, men vi mangler stadig 30 kontingentindbetalinger. Ida
sender rykkere af sted og bliver der ikke betalt, bliver nøglerne spærret.
Vi har fået sponsorbeløb, 14.800 kr. fra Dan automater, som vi får 2 Struer kajakker for. De ligger
klar til os i Struer og skal bare hentes.

Udvalgene:

Materieludvalg: Det er et problem at medlemmerne ikke rydder op efter sig på værftet, når de har
arbejdet der og det er til irritation for materielfolket, der kommer til rodet. Vi vil få lavet et skilt,
hvorpå der skal stå at folk skal huske at rydde op efter sig. Jeanett er sat på den opgave. Ligeledes
skal der en notits i GLIMT om det (Anne Birgitte).
Børneudvalg: Niels Ulrik har fået en diskusprolaps, så han kan ikke kravle ned i kajakkerne for
tiden. Ida har lovet at assistere indtil Niels Ulrik igen er klar.
Indkøbsansvarlig: Hans vil gerne afløses i denne opgave, så vi vil prøve at høre Bodil om hun
kunne lokkes til at overtage denne post.

Årsplan:

Praktisk dag skulle have været søndag d. 15. aug., men da vi ikke har fået hængt opslag op og købt
ind til de ting der skal laves, udsætter vi det til d. 25. september. Der skal opslag i klub om
aflysningen og ny dato. Jeanett klarer det.
Randers Marathon er d. 22. august. Vi beslutter at dele jubilæumsfejringen op i 2, så vi først
holder festen i sammenhæng med klubmesterskabet.
Der er fakkeloptog d. 27. aug. Jeanett laver et opslag og vi spørger Ejvind om han vil stå for det.
Klubmesterskabet er d. 4. september og det vil vi kombinere med åbent hus og fest om aftenen i
anledning af vores 75 års jubilæum.
Der skal lægges stemmesedler i klubben til kammeratskabspokalen. Annemette sørger for det.

Hjemmeside og GLIMT:
I anledning af vores jubilæum, vil vi lave et jubilæumsindlæg i GLIMT. Tommy spørger Johnny om
han har noget ”historisk materiale” om klubben.
Til kalenderen:
Standerstrygning 2. okt kl. 14.00
Fuldmåneroning:
Julefrokost 4. dec. kl. 18.00

Nytårsroning 31. dec. kl. 12.00 og derefter boblevand og kransekage.
Havneræs er endnu uvist. Tommy undersøger på rette sted om vi kan flytte det fra d. 2. jan. til d. 9.
jan.

Evt.
Den nye kajak fra Max er meget grim. Tommy tager fat i Max og hører hvad han lige vil gøre ved
det. Det må enten være en ommer eller også må det give et pænt fradrag i prisen.
Allan Drescher og en makker vil gerne låne vores 2’er kajak, Tirana til Tour de Gudenå. Det må de
gerne hvis ikke vi selv har nogen medlemmer der skal bruge den.

Planlægning af Randers Marathon:
Tommy sørger for en pressemeddelelse.
Vi laver en 8 km. bane der roes 1, 2 eller 3 gange. Start ved fuglehus, slut ved klubben. Annemette
opmåler ruten. Dem der ror 24 km. starter først og derefter sendes de andre af sted med 5 min.
mellemrum.
Vi skal låne bådnumre, startpistol og evt. en ”dame” fra jyllandskredsen. Det sørger Tommy for.
Vi skal bruge 2 følgebåde. Tommy låner dem ved Grejbanken.
Vi skal bruge en der styrer Pc’en. Jeanett spørger Ole K. om han vil gøre det.
Tidstagere: Annemette og evt. Eva??? (AM spørger hende)
Medaljer til vinderne sørger Esben for.
Sponsorgaver vil Jeanett prøve og snakke med Intersport og Føtex om.
Mad på dagen: Vi vil lave nogen store fine jubilæumslagkager, samt kaffe og the der serveres u/b ☺
Flemming undersøger om han kan få lavet lagkagebunde hos Hounö.
Derudover tænder vi grillen og rister nogen pølser og brød. Vi vil gerne have nogen til at hjælpe
med maden……..Jeanett laver opslag.

Planlægning af klubmesterskab, åbent hus og fest.
Tove spørges om hun vil stå for klubmesterskaberne (Jeanett).
Vi skal bruge medaljer til børn og ungdom. Det sørger Esben for.
Naturalier i form af vin til de voksne. Det sørger Annemette for.
Der skal fejres jubilarer på denne dag, hvis vi har nogen. Tommy får checket det.
Vi afholder reception fra 15-17. Tommy laver pressemeddelelse. Jeanett laver opslag og invitationer
til sponsorer, andre klubber, m.m.
Til receptionen serverer vi boblevand og lidt tapas-agtigt, samt kransekage.
Kl. 18.00 inviterer vi til fest for vores egne medlemmer.
Flemming undersøger om hans svoger kan lave helstegt pattegris m.m. til os. Drikkevarer skaffer
Tommy. Arrangementet er gratis for vores medlemmer.
Ref. Annemette
Lærerig aften. Der blev udvidet ordforråd med både Crumble, tapas og traktement ☺

