Bestyrelsesmøde,
onsdag d. 27.okt.2010.
Til stede: Hele bestyrelsen
Næste møde: Esben, d. 24. nov. (Udsigten 8, Ø. Bjerregrav). Redaktricen inviteres med.

Dagsorden:
Godkendelse af referat:
Fint og præcist.

Økonomi:
Økonomien ser fin ud, men der er dog brugt lidt for mange penge på nye kajakker i år.
Livredderne har fået nye trøjer, hvilket Ida påpeger, strider mod tidligere beslutning om at klubben
ikke betaler for tøj til medlemmer. Det må vi lige stramme op på!!!

Udvalg:
Polo: Der afholdes stævne i Tirsdalens bassin d. 13. nov. Jeanett smider det på kalenderen.
Svømning: Der er RIGTIG mange i bassinet, men vil man gerne have plads til en 1000 m., er der
god plads mellem 20-20.30.
Styrketræning: Tommy og Brian er trofaste hver torsdag, men vil meget gerne have selskab ☺
Floorball: Skal på hjemmesiden, så Esben sender lige Jeanett det han har på det.
Børn: D. 16. nov. Er der møde om Power-Paddle-System. DKF deltager sammen med os og andre
interesserede klubber.

Årsplan:

Julefrokost:
Jeanett og Maria sørger for opslag, indkøb, borddækning m.m. Vi bestiller maden udefra og
Annemette bistår evt. ved frembringelse af Ris á la mande og hvad der ellers bliver aktuelt. Hvem
sørger for oprydning dagen efter???
Esben sender julefrokost-opslag til Jeanett.
Nytårs-roning:
Annemette køber boblevin og kransekage til dagen og hænger opslag op i klubben. Jeanett sætter
det på hjemmesiden.

Nyt fra DKF:
Der afholdes workshop i DKF-regi i Brøndby. Temaet er: Terminsliste 2011, med fokus på
nationale kaproningsstævner. Dennis spørges om han vil deltage.
Randers talent og elite har afholdt et af en række kurser, hvor Tommy, Esben og Dennis har
deltaget. Denne gang med en erhvervspsykolog. Der er blevet sat mange tanker i gang ☺

Stævner:
Havneræs: Vi holder arrangementet d. 9. januar. Invitation hertil står på vores hjemmeside.
”Støt brysterne” arrangementet gik rigtig fint. Flot arbejde, Jeanett.

GLIMT og hjemmeside:
Vi overvejer kraftigt at nedlægge Forum fra vores hjemmeside. Det er proppet med spam og snavs
og det er begrænset hvor mange der bruger det, så derfor………
Annemette har glemt at lave ny rengøringsliste, som jo skulle have været i Glimt. Den skal hurtigst
mulig laves og hænges op i klubben, samt på hjemmesiden.

Evt.
Vi køber en lille ting til Lars, som tak for arbejdet med at holde styr på svømning og livreddere. Vi
siger tak for indsatsen.
Den nye pokal fra roklubben: Forslag til hvad den kan bruges til:
Noget mellem roklub og kajakklub (kunne være roede kilometer e.l.)
Flidspokal i vores egen klub.
Vi summer lidt over det. Forslag fra medlemmer er velkomne.
Ref. Annemette
Som altid: Grov’go’e hindbærsnitter ☺

