Referat,
Bestyrelsesmøde d. 18. jan. 2012
Til stede: Alle mand m/k
Næste møde: 22. februar hos Maria.

Dagsorden:
Godkendelse af referat:
OK.

Økonomi:
Ida gennemgår vores økonomi. Det ser fint ud.
Vi mangler opkrævning fra DKF. Tommy undersøger om der er sket en fejl.
Tommy har indhentet tilbud på ny dør til klubhuset og det sætter han i gang.
Der står vand op i klubhuset. Måske er årsagen et sprunget vandrør. Dennis får kigget på det.

Udvalgene:
Materieludvalg:
Sønderborg kajakklubs låsesystem passer ikke til vores system, så Esben bestiller nye hos Drejer.
Det haster, for vi har rigtig mange kajakker som er i stykker. Tommy tager en snak med Martin, for
at høre om han stadig vil hjælpe. Samtidig vil vi afholde et glasfiberkursus. Ida snakker med
Fredericia kajakklub, som har afholdt noget lignende.
Struer kajak vil gerne flytte fodsparkene på de kajakker vi har fået. Vi har lokket Jarl til at få dem
transporteret til Struer.
Begyndere: Der står 35 på venteliste. Esben og Annemette afholder overdragelsesmøde i nærmeste
fremtid.
Polo: Polofolket har været til stævne. Vandt 2 og tabte 1 dyst. Casper bliver opfordret til at kontakte
Jeanett, fremover, når de har arrangementer, så det kan komme på hjemmesiden.

Årsplan:
Generalforsamling: Der skal udsendes indkaldelse til GF sammen med vores vedtægter og
regnskabet.
Tommy snakker med udvalgsformændene, for at få dem til at sige lidt på GF om deres arbejde.
Vi skal bruge en referent. Flemming spørger Jørgen Lanng om han kan lokkes til det.
Som dirigent foreslår vi Brian, som gerne vil det.
Gule ærter skal der også til. Jeanett spørger Ole K. om han er frisk på det.
Kage til kaffen sørger Maria og Annemette for.
Vi skal have uddelt kilometerpokaler. Jeanett får dem kradset ind og indgraveret.

Vi vil foreslå en kontingentforhøjelse til 1300 kr for alm. Medlemskab, 2100 kr. for
familiemedlemsskab og børn 800 kr. til næste år begrundet i rengøringsordning og nyt bådhus..
Esben skriver lidt om begrundelsen for det forslag.

DKF:
På DKF’s hjemmeside kan man handle med Dansprint med 10% rabat, hvis man har en rabatkode.
Koden kan fås hos bestyrelsen.

Stævner/Arrangementer:
Naturskolen inviterer til indvielse af de nye rammer d. 10. februar kl. 10.

Evt.
Alle skal have tilsendt en medlemsliste. Det sørger Ida for.
Randers kommune har en pulje penge til forskellige projekter. Tommy vil indhente tilbud på nyt
varmepumpesystem med solvarme og derefter søge om penge til det hos kommunen.
Jeanett har indhentet tilbud på rengøring af klubhuset. Det vil koste 390 kr. pr. gang. Det vil vi
foreslå på generalforsamlingen.
Ref. Annemette

