Kano- og Kajakklubben Gudenaa
Bestyrelsesmøde, onsdag den 14. november 2012, kl. 19.00 hos Tommy.
Til stede: Annemette, Brian, Esben, Flemming, Jeanett, Trine, Tommy
Afbud fra:
Næste møde: Onsdag d. 9. januar hos Annemette, Sct. Pedersgade 26, 2th.

Dagsorden:
1 Godkendelse af dagsorden, herunder punkter til evt. /Tommy
2 Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidst og på opsamlingen fra
bestyrelsesweekenden /Annemette, Tommy
Ad 2: Esben prøver at skrive referatet lidt sammen så vi har noget mere at arbejde ud
fra. Vi fortsætter med at arbejde med det på bestyrelsesmøderne.
3 Økonomi, medlemmer /Brian,
Ad. 3: Tommy skal lige undersøge hos kommunen, hvorfor de ikke har sendt penge til os for
tilskud til varmtvandsanlægget. (75.000 kr). Lige nu har vi et underskud på 50.000 kr. Der
kommer regning på 7.500 kr for kursus af ”Life to safe”. Det var et rigtig godt kursus.

4 Udvalgene, ungdomstræning i Silkeborg, instruktørdag, værkstedet (mail fra
Martin)
Ad. 4: Jeppe, Stefan og Søren har fået lov til at deltage i træning i Silkeborg om
lørdagen, foreløbig uden at det koster noget. Vi vil gerne have et oplæg fra NUT om
hvordan vi kan formalisere samarbejdet. Tommy spørger ham.
Der er planlagt et evalueringsmøde for instruktørerne først i det nye år.
Vi har fået mail fra Martin. Han vil gerne lave flere pladser til veste og flere
pagajpladser. Han vil gerne lave ny loftlem og tavle til værktøj. Der er færre skader på
kajakkerne, men der er stadig nogen der kommer på værftet uden at rydde op. Tommy
giver Martin en tilbagemelding.
5 Årsplanen /Annemette,
Ad 5: Trine har lavet opslag vedr. julefrokost. Annemette og Jeanett sørger for mad
mm.. Flemming får styr på musikanlægget inden julefrokosten. Annemette sørger for
at få fat i bemærkelsesværdighedspokalen.
Nytårsroning: Trine laver opslag. Annemette sørger for indkøb.
Havneræs: 6. jan: Trine tager numre og tidtagerudstyr med fra Ry. Jeanett spørger på
FB om der er nogen der vil sørge for mad til Havneræserne. Flemming spørger Lars
om følgebåd og Tommy spørger roklubben og i motorbådsklubben. Brian spørger i
nyhedsbrevet om nogen har en følgebåd vi kan låne.
Kilometerstatistik: Jeanett spørger Henrik om at aflæse den.
Jeanett køber ny kalender til klubben.
6

Nyt til og fra DKF, Randers Talent og Elite, Randers Kommune /Esben, Tommy,
Sportspsykologi, Sportsgalla,
Ad. 6: Der er Sportsgalla i januar. Ingen ønsker at deltage fra bestyrelsen.

7 Hjemmesiden, Glimt
Ad. 7: Glimt er lige udkommet. Næste udgivelse er indkaldelse til GF. Ændringer til
vedtægterne i forhold til kajakpladser, prøver Brian at brygge lidt på.
8 Evt.: Henvendelse fra Poul om et brev vedr. Nørreåen og landgangssteder .
Klubtøj (Jeanett).
Ad. 8: Vi har ikke fået mail fra Poul, men Tommy holder øje med den og forholder
sig til den..
Klubtøj: Nike er de eneste lige nu der har en stroptrøje i vores grønne farve. Jeanett
bestiller lidt, så vi har nogen på lager. Jeanett finder nogen Craft – klude som vores
medlemmer kan gå ind på hjemmesiden og vælge, f. eks. sort eller hvid med grønt
tryk i svedundertrøjer og løbetights.
Ref. Annemette

