
Referat, 
Bestyrelsesmøde d. 20.09.11 
 
Til stede: Jeanett, Flemming, Esben, Tommy, Anne Birgitte og Annemette 
Fraværende: Maria og Ida 
 

Dagsorden: 
 
Godkendelse af referat: 
Ingen kommentarer eller hængepartier. 
 
Økonomi: 
Vi har lånt en 2’er tur-kajak af Max. Det er en demo-model som vi kan købe for 17.000 kr. Den 
koster normalt 23.000 kr. Vi får den prøvet af og beslutter derefter om vi vil købe den. 
Vi skal have købt 5 børnepagajer og nogle små svømmeveste. Tommy sørger for at få det bestilt. 
Vi er i tvivl om der er bestilt nye porte til vores containere. Tommy snakker med Dennis om det. 
 
Udvalgene: 
Børn- og unge: Der er afslutning på børneholdet mandag d. 3. okt. Holdet har arrangeret 
fællesspisning med familierne. 
 
Polokajak: Polokajakkerne bliver flyttet inden længe. 
Holdet har afholdt et godt arrangement i havnen i Randers Ugen. 
 
Materieludvalget: Materielfolkene har sagt fra overfor at reparere kajakker lige nu, fordi der er alt 
for meget rod på værftet. Derfor beslutter vi at sætte lås på døren ind til værftet, og så må man 
henvende sig til materieludvalget eller bestyrelsen, hvis man har brug for at komme derind. 
Samtidig laver vi en ”førstehjælpskasse” med lidt værktøj og lidt polergrej, som kan stå i skabet i 
stuen. Tommy sørger for låsen og laver et ”skriv” til GLIMT om dette. 
 
Vi har desværre rigtig mange skadede kajakker, som resultat af at mange medlemmer ikke 
håndterer kajakkerne ordentligt. Vi snakker om, at det nok er nødvendigt at øve håndteringen af 
kajakkerne mere på begynderholdene. 
 
Vinteraktiviteter: Svømning begynder 3. oktober fra 19-20.30. Polokajak derefter fra 20.30-22. 
Floorball starter 4. okt. på Vestervangsskolen, drengenes gymnastiksal. 
 
Årsplan: 
Standerstrygning: Jeanett sørger for opslag i klub og på hjemmeside. 
Der er fællesroning kl. 12.00. Kl. 14.00 er der standerstrygning og derefter afholdes auktion af 
vores gamle kajakker. Tommy og Jeanett bager kage. 
Kammeratskabspokal og Handicappokal skal uddeles denne dag. Annemette sørger for 
indgravering. 
Havneræs: Starter første søndag i november. Hos os afholdes det d. 8. jan. Brabrand (3 Århus-
klubber der har slået sig sammen) vil gerne deltage og afholde et Havneræs. 
 



Fuldmåneroning: Disse skal på hjemmesiden og i GLIMT. Det sørger Jeanett for. 
 
Randers Talent og Elite: 
Morten Arvidson har inviteret os til møde. Tommy og Esben deltager, hvis de kan. 
 
Stævner/arrangementer: 
”Støt brysterne løb” d. 8. oktober: 
Hjælpebåde: Tommy låner en i grejbanken og Flemming prøver at få fat i en. 
Numre sørger Tommy for 
Pc-bestyrer bliver Esben udnævnt til, sammen med at udlevere trøjer. 
Tidtager…….Jeanett spørger Eva. 
Forplejning……??? 
 
GLIMT: 
Redaktricen opdateres ☺ 
 
Evt. 
Foreningsliv: Jeanett har skrevet et indlæg til GLIMT om vores klubliv med en opfordring til at 
flere medlemmer deltager mere aktivt i vores aktiviteter. Tommy vil gerne omformulere lidt af det, 
så det klarer han sammen med Jeanett. 
 
Jeanett har lavet en opgaveliste over det vi skal have gjort: 
Nye både skal mærkes. Det ordner Jeanett og Esben. 
Nye ”ude af drift” skilt. Tommy får lavet nogen. 
Nye skifterammer til billeder i gang. Jeanett køber dem. 
Afrensning af alger på broen……… 
Opretning af og reparation af broen. Tommy snakker med Dennis om at indhente tilbud på dette fra 
tømrer. Samtidig får vi lavet tilbud på bygning af nyt bådskur. 
Fliseopretning. Vi venter til naturskolen er færdig med at bygge. 
Yderdøren skal skiftes. Esben snakker med forsikringsselskabet 
Nyt pagajstativ. Esben sørger for det. 
Trailer skal svejses. Flemming klarer det. 
Vinterronings-kursus. Esben undersøger det. 
 
Vi har planlagt ny bestyrelsesweekend sidste weekend i oktober. Vi har følgende emner til denne 
weekend: Ny kasserer, opgaver m.m., begynderkurser, kajakpladser, nyt bådhus, procedurer. 
 
Ref. Annemette 
 
 


