Referat,
Bestyrelsesmøde d. 16. maj.
Til stede: Tommy, Esben, Jeanett, Maria, Flemming og Annemette.
Fraværende: Ida.
Næste møde: 9. august hos Tommy.

Dagsorden:
Godkendelse/opfølgning af referat:
Ingen kommentarer ☺

Økonomi:
………………..

Udvalgene:

Børneudvalg:
Der er rigtig mange børn på børneholdet (25), hvoraf de 11 er helt uøvede. Det at der er så mange,
giver lidt problemer i de uger hvor der er begynderhold også. Næste begynderhold er ændret, så de
starter om mandagen i svømmehallen.
NUT har bestilt 3 nye børnepagajer.
Poloudvalg:
Casper har fået et tilbud på 2 polokajakker til 14.000 kr. Vi synes det er ok at indkøbe disse, og
beslutter at halvdelen tages fra Polofolkets eget budget, og den anden halvdel fra klubbens samlede
bådbudget.
Begynderudvalg:
Et rigtig fint og dygtigt hold der lige er kommet igennem.

Årsplan:

Midsommerfest d. 25. juni kl. 18.00:
Jeanett sætter opslag op på hjemmeside og i klubben.
Medlemmer skal selv tage kød og drikkevarer med. Klubben laver salater og brød.
Annemette køber grillkul, Esben tager bålfad og brænde med, Jeanett laver snobrødsdej. Salater og
brød står Esben og Jeanett for.
Sverigestur:
Vi indkalder til et møde efter handicap, onsdag d. 18. maj.
Glimt:
Udkommer i juni.
Jeanett skriver et lille indlæg om deltagelse i arbejdsdage/pudse-polerdage.
Tommy skriver et ”velkommen til nye medlemmer”.
Fakkeloptog d. 19. august.
Pudse-poler dag d. 3. september fra 9-12.
Klubmesterskab, d. 3, september fra kl 12.00.

Nyt fra DKF/Randers talent og elite/Randers kommune:
DKF skal have en opdateret medlemsliste for at alle medlemmer får tilsendt DKF magasinet. Det
får Flemming ansvar for at sende til dem.
Randers talent og elite kursus er slut. Det er dog muligt at det fortsætter som en ”netværksgruppe”.
Vi skal afholde møde med kommunen angående fortsat deltagelse og Tommy prøver at nedfælde et
oplæg til hvad vi har at byde ind med/ har brug for.
Der skal bookes svømmehal og lokaler til livredderkursus. Det klarer Tommy.
Tommy har snakket med Randers kommune om vores varmesystem og det er måske ikke umuligt at
de vil give tilskud til nyt varmepumpeanlæg. Der arbejdes videre med det.

Hjemmesiden/GLIMT:
Jeanett har snakket med Line om at de i fællesskab hjælpes med at ændre hjemmesiden.
Anne Birgitte skal lige spørges om hun gerne vil deltage i de bestyrelsesmøder der ligger før
udgivelse af GLIMT. Det gør Annemette.

Evt.
Vi skal have hentet nye både og pagajer hos Max. Steffen spørges om han kan lokkes til det, og det
vil han heldigvis gerne ☺
Private kajakpladser: Maria er i fuld gang med skabe overblik over pladserne.
Nylig afholdte teknikkursus: Et rigtig godt kursus, som vi snakker om at gøre til en tilbagevendende
begivenhed 1-2 gange årligt.
Ref. Annemette

