Referat
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. juni, 2012
Til stede: Brian, Tommy, Jeanett, Trine og Annemette
Fraværende: Flemming og Esben.
Næste møde: 1. august hos Trine, Frederiksbergvej 17, Vorup.

Dagsorden:
Godkendelse af referat:
Ingen indvendinger, så det er godkendt ☺

Økonomi:
Brian gennemgik regnskabet og det ser fint ud. Der er dog en del medlemmer der er faldet fra, så knap så
store indtægter på den front.
Tommy tager fat i kommunen for at få rettet vejen op omkring bommen. Den er meget hullet.
Tommy har bedt en fyr fra firmaet Craft om at vurdere hvad der skal laves af reparationsarbejde på
bådebroerne. Vi har dog ikke fået en tilbagemelding endnu.
Varmtvandsanlægget er vi ikke kommet videre med.

Udvalg:
Begynderudvalg: Holdene er nu fyldt op og der står et par stykker på venteliste. Der har været en del
palaver omkring EPP-beviser, så Esben, det skal vi lige stramme op på ☺ Fremover skal der hænges en liste
op i klubben med begynderholdene og hvornår, så medlemmerne kan følge lidt med. (Skrives i årsplan.
Annemette).
Materieludvalg: Peter Kjærgaard fra ”Den jyske håndværkerskole” vil gerne komme og undervise
materieludvalget i glasfiberarbejde. Det bliver efter sommerferien og Tommy aftaler tidspunktet med
Martin og co.
De private kajakker som ikke har navn, og hvor folk ikke har reageret på opråb i Glimt og på hjemmeside,
flyttes op under taget en onsdag efter handicap.
Klubkajakker som endnu ikke er døbt, skal døbes til standerstrygningen.
Børneudvalg: Der er nu rigtig mange børn på holdet, så de er delt op på 2 aftener. Der er brug for flere
hjælpere, så kære læser, hvis du kunne fristes til at hjælpe til på et af holdene, så giv endelig lyd ☺

Kajakpolo: Der er gang i at producere mål.

Årsplanen:
Sct. Hansfest: d. 23. juni kl. 18.00. Trine sørger for opslag. Medlemmerne tager selv kød og drikkevarer
med. Vi sørger for salater og brød (Jeanett og Annemette). Betaling 20 kr. pr. medlem.
Vi mangler brænde til at lave et bål. Jeanett udsender brænde-efterlysning på Facebook. Vi skal også bruge
et bålfad til at lave snobrød på. Hvem skaffer sådan et??? Heksen spørger vi børneholdet om de vil stå
for.(Hvem?)
Pudse/poler- og arbejdsdag: Afholdes d. 11. august. Jeanett sørger for opslag både her og der ☺ Vi giver
morgenmad og frokost. Annemette bager kage.
Fakkeloptog d. 17. august. Jeanett sørger lige for at få hængt opslag op i klub og på hjemmeside.
Klubmesterskab flyttes til d. 25. august, da det ellers falder sammen med et DM. Jeanett hænger opslag op.
Handicap i efteråret starter første gang d. 8. august.

DKF/ Randers Talent og Elite:
Der har været afholdt møde i Randers Talent og Elite om Fundraising. Vi deltog desværre ikke heri.

Stævner/Arrangementer:
Vi snakker lidt om, at der måske mangler opslag i klubben og evt. også på hjemmesiden om div.
stævner/løb. Jørgen Lanng er stævneformand. Tommy tager lige en snak med ham om dette.

Hjemmeside/Glimt:
Jeanett vil prøve at lave en ekstra kalender til indskrivning af stævner på hjemmesiden.
Der mangler kontingentsatser på hjemmesiden. Jeanett sørger for at få dem på.
Vedr. Glimt, så bliver bladet sendt ud til alle , også til alle i et familiemedlemsskab. Det synes vi er spild af
penge, så det bliver hermed ændret til 1 blad pr. medlemskab. Det sparer ca. 80 blade pr. gang.

EVT:
Fælles arrangement som vi tidligere har aftalt at holde med roklubben, bliver vi nødt til at udsætte til næste
år i juni. Tommy snakker med Finn fra roklubben om dette.
Stanley får tilbud om at købe 2 af vores havkajakker.
Ref. Annemette

