
Referat  
Bestyrelsesmøde tirs. D. 1. august, 2012 

Til stede: Brian, Tommy, Jeanett og Trine 

Fraværende: Annemette, Flemming og Esben. 

Næste møde:  6. September hos Jeanett. 

Dagsorden: 

Godkendelse af referat: 

Ingen indvendinger, så det er godkendt  

Økonomi: 

Brian gennemgik regnskabet og det ser fint ud. Der er mange af nybegynderne som har meldt sig ind. Vi er 

nu 269 medlemmer 

Tommy har haft fat i John Dreier som har givet tilbud på det nye varmtvandsanlæg, de har ferie, men 

Tommy tager fat i dem igen og får arrangeret et møde, så projektet kan sættes i gang. 

Craft kigger på vores bro igen, så vi kan få trinnet repareret. 

Vi har fået nye flotte porte på containerne, så nu kan vi også bruge vores elektroniske nøgler til dem. 

Det blev besluttet at bevare alle havkajakkerne, efter henvendelser fra flere medlemmer som benytter dem 

ind imellem. Tommy tager fat i  Stanley og giver ham besked 

Udvalg: 

Begynderudvalg: Der vil blive afholdt et evalueringsmøde for alle instruktørerne. Der har været for stor 

forskel på instruktionen, og det er vigtigt at vi får erfaringerne samlet, og gjort det endnu bedre næste år. 

Tommy og Esben sørger for at indkalde 

Materieludvalg: Der er stadig planer om glasfiberkursus, Tommy og Martin fra Den Jyske Håndværkerskole 

aftaler nærmere om dato. 

Årsplanen: 

Pudse/poler- og arbejdsdag:  Afholdes d. 11. august. Jeanett sørger for opslag både her og der  Vi giver 

morgenmad og frokost, Trine køber ind. Annemette bager kage. Jeanett køber rengøringsmidler. 

Opgaver: 

 Poler både 



 Fjern ukrudt 

 Fjerne gamle containerporte 

 Oprydning i bådrum 

 Pudse vinduer 

 Beskære træer ved trailere 

 Rydde op på loftet så dem der skal trække rør til varmeanlægget kan komme til. 

 Montere plade/isolering i damernes omklædning, så der lukkes til taget varmetab minimeres. 

Fakkeloptog d. 17. august. Jeanett sørger lige for at få hængt opslag op i klub og på hjemmeside. Der bør 

findes en ansvarlig for fakkeloptoget, som har lyst til at tage sig af arrangementet hvert år. Der er både 

fakler og olie. 

Klubmesterskab 25. august. Tove spørges om hun vil stå for arrangementet som sædvanligt. Der er 

kommet opslag og tilmelding i klubben. Pokalerne skal samles ind (Hvem ??) 

Annemette sørger for vin og gaver til vindere, Annemette står også for kage. 

Stemmesedler til kammeratskabspokalen skal laves og lægges i klubben. Annemette står for det 

Handicap i efteråret starter første gang d. 8. august. 

Tour de Gudenå Jørn er forhindret i at stå for opgaverne på plænen i år. Tommy taler med NUT, og de 

finder en løsning. Tilmelding er hængt op i klubben. 

DKF/ Randers Talent og Elite: 

Intet nyt, der har været sommerferie 

Stævner/Arrangementer: 

Steffen har lavet et oplæg til afholdelse af et maratonløb i Randers i maj/juni 2013. Randers City Kajak 

Maraton. Ruten foreslås til at være en rundbane på fire km (fra handicap-bøjen og med vending i havnen), 

hvilket giver gode muligheder for publikum. Bestyrelsen bakker 100% op om initiativet. 

Hjemmeside/Glimt: 

Brian forslog at lave en nyhedsmail til klubbens medlemmer. Det blev vedtaget at der minimum udsendes 

en nyhedsmail efter hvert bestyrelsesmøde, men seneste nyt og info om arrangementer. Brian står for 

udsendelse. 

EVT: 

Vores affaldscontainer tømmes ikke længere. Vi har fået et brev om at renovationsselskabet ikke kan køre 

derhen. Det har ikke været et problem tidligere. Tommy kontakter renovationsselskabet og finder en 

løsning. 

Jeanett laver et nyt opslag med bestyrelsen til opslagstavlen i klubben. 



Brian og Jeanett hjælpes ad med at få de sidste både,  så der bliver lidt plads til privatbåde. 

Trine har kigget på et tidtagningsprogram www.timestamper.dk - det er primært udviklet til løb og cykling, 

men har mange af de funktioner vi har brug for også – vi prøver at teste det, evt. til lyserød lørdag, 

sideløbende med den traditionelle tidstagning. 

Brian foreslog at vi på bestyrelsesmøderne, også vender mere strategiske overvejelser i forhold til klubbens 

udvikling, så det hele ikke blot drejer sig om drift. Vi aftalte at det kommer med som et punkt, og at vi til 

næste bestyrelsesmøde overvejer hvordan vi kan få mere udvikling med på vores møder. 

Trine laver en opsamling på den løse snak der var i forbindelse med forslaget og sender til bestyrelsen. 

Ref. Trine 

 

http://www.timestamper.dk/

