Referat,
Bestyrelsesmøde 9. august 2011.
Til stede: Tommy, Ida, Jeanett, Flemming Maria og Annemette
Fraværende: Esben.
Næste møde: 21. september hos Annemette.

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden:
Der er lige en lille tvivl om hvad der skal bestilles svømmehal til livredderkursus for. Tommy
snakker lige med Anne Marie og får styr på det.

Økonomi:
Økonomien ser fornuftig ud. Kontingent-indbetalinger er som forventet, mens tilskud fra
kommunen er lidt mindre end forventet.

Udvalgene:
Bådudvalget har endnu ikke holdt møde, men aftaler et møde d. 16. aug. kl. 19 i klubben.
Børneudvalg: Der er mange børn. De mangler nogle kapbåde, som er det de helst vil ro i.
Polo: Casper er ved at lave mål. De skal bruges til en event i havnebassinet i Randers Ugen.

Årsplan:

Fakkeloptog. Opslag i klub og på hjemmeside sørger Jeanett for. Hans checker faklerne og Jeanett
sørger for forplejning til efter roningen.
Pudse/poler dag: 3. september fra 9-12. Annemette sørger for morgenbrød og frokost. Esben sørger
for pudsemiddel, klude, m.m.
Klubmesterskab. 3. september kl. 12.00. Tove styrer slagets gang. Jeanett og Annemette bager
kage
Præmie-indkøb: 2 fl. Rødvin, 2 fl. Rosevin og 2 fl. Hvidvin. Det sørger Annemette for.
Medaljer til børn og ungdom sørger Esben for.
Pokaler skal kradses ind. Ida får fat i børnepokalen, ungdomspokalen får Esben fat i og Annemette
sørger for dame og herrepokalen.
Der skal stemmesedler til kammeratskabspokal i klubben. Annemette sørger for det.
TdG: møde om dette med dem der skal med 7. sept. efter handicap.

Hjemmeside/GLIMT:
Steffen og Jeanett er langt med en ny hjemmeside, så det varer ikke længe.

Evt.
Maria har fået tilbud om fysiurgisk massage til klubmedlemmer til en nedsat pris fra ”Twice
Wellness”. Vi synes dog ikke det er noget vi vil gå ind i.
Kajakpladsoverblikket overtager Jeanett efter Maria, som jo er flyttet til Århus.
Dan Automat har igen forespurgt om de skal sponsorere en eller 2 kajakker til os. Vi tager imod
med kyshånd ☺
Ref. Annemette

