
Referat, 

Bestyrelsesmøde d. 6. september 

Tilstede: En fuldtallig bestyrelse. 

Næste møde: 3. oktober hos Esben. 

Dagsorden: 

Godkendelse af og kommentarer til referat fra sidst: 

Ok, ok og ok ☺ 

Økonomi: 

Indtil videre rigtig fin økonomi. Der står 244.000 på bogen. Vi har nu 277 medlemmer. 

Der bliver skiftet varmesystem i uge 39. Drejer vil undersøge om vi ikke kan få lov at sætte solceller op også. 

Trine laver opslag om, at vandet er lukket fra mandag til fredag i uge 39. Vi vil samtidig udskifte 

blandingsbatterierne i badene. Tommy sørger for det. 

Vores medlemsliste i DKF er ikke opdateret. Tommy snakker med Flemming fra DKF om hvordan vi 

nemmest gør det. 

Udvalg: 

Børn: Fortsætter med træning indtil en uge ind i oktober. 

Ungdom: Dennis holder som ungdomstræner. Der er 4-5 unge på holdet. Vi kunne rigtig godt tænke os hvis 

Jeppe vil overtage jobbet og måske kan han lokkes. Tommy tager en snak med ham. 

Begyndere: Esben sørger for EPP beviser til dette års begyndere. 

Svømning starter 1. mandag i oktober. Floorball starter 1. tirsdag i oktober. Der er livredderprøve d. 24.  

September. Brian skriver i nyhedsbrevet at vi kan få rabat på fitness-medlemskab i ”Randershallen”. 

Årsplan: 

Multiarrangement d. 6. oktober: 

 Støt brysterne løb: Der er åbent for tilmelding nu. Jeanett har styr på det meste. Der bliver sendt 

invitationer rundt til div. Kajakforhandlere, så vi kommer bredt ud. Max kayak er inviteret på dagen. Numre 

skal blive i Randers efter TdG. Tommy sørger for det. 



Kl. 14.30 er der Standerstrygning. Annemette bager kage og vi spørger Jill om hun kan lokkes til at bage 

også. Vi skal også have døbt kajakker samme dag. Jeanett og Esben får styr på det. Der skal uddeles 

kammeratskabspokal også. Jeanett sørger for at lægge stemmesedler i klubben. 26. september er sidste 

frist for at stemme. Annemette henter stemmesedlerne. 

Fest med romsmagning kl. 18. Trine sørger for mad og rom og chips og opslag om dette☺ 

Fuldmåneroning: Datoer i nyhedsmail og på hjemmeside. 

Sidste Handicap: 19. september. 

Stævner og arrangementer: 

TdG: Lars Simesen styrer slaget på plænen. NUT sørger for hjælpere. 

Hjemmeside/GLIMT: 

Trine foreslår at vi linker det der sker på vores facebookside til hjemmesiden. Det prøver vi og Trine sørger 

for det. 

GLIMT, deadline 8. oktober. 

Evt: 

Vi holder bestyrelsesweekend d. 27-28/10. Esben finder ud af om vi kan være i deres sommerhus. 

Mail fra Torben og Karin: Tommy giver en tilbagemelding på mailen. Vi vil ikke flytte klubmesterskabet for 

børnene, men hellere gøre en større indsats for at få børnene til at komme til klubmesterskabet. 

 

Ref. Annemette 

 


