Kano- og Kajakklubben Gudenaa
Bestyrelsesmøde, onsdag den 9. januar 2013, kl. 19.00 hos Annemette.
Til stede: Annemette, Brian, Esben, Flemming, Jeanett, Trine, Tommy
Næste møde: 16. februar kl. 15.00 i klubben
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden, herunder punkter til evt. /Tommy,
OK :-)
2.

Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidst /Annemette,
OK :-)

3.

Økonomi, medlemmer /Brian,
266 medlemmer, 13 udmeldt, 65 familier.
Vedr. nyt bådhus, så indhenter Tommy og Brian hver et nyt tilbud på opførelse af
et sådant. Vi vil gerne starte dette byggeri i 2013.

4.
Udvalgene, ungdomstræning i Silkeborg (formalisering af samarbejdet, oplæg
fra NUT), instruktørdag
NUT har lavet et Mindmap med hans tanker omkring opbygningen af børne- og
ungdomshold. Vi trænger til en formaliseret aftale med Silkeborg, så der er klare
aftaler.
Jeppe ønsker ikke at være ungdomstræner. Han har for travlt
5.

Årsplanen /Annemette,
Generalforsamling: Jeanett snakker med Anne Birgitte om indkaldelse til GF:
Esben, Jeanett, Tommy og suppleanter på valg. Anne vil gerne stille op som suppl.
Kilometerpokaler skal indgraveres. Annemette sørger for det.
Flasker til afgående best.medl. Annemette sørger for det.
Dirigent finder Brian et forslag, referent finder Tommy forslag til.
Ole laver gule ærter. Annemette og Gitte bager kage.
Tommy beder div. udvalg fortælle lidt på GF om hvad der sker.

6.

Nyt til og fra DKF, Randers Talent og Elite, Randers Kommune
Brian har fået ansøgningsskema fra kommunen om tilskud i 2013.

7.

Stævner og arrangementer, opsamling Havneræs (-> Randers City Marathon),

planlægning af generalforsamling,
Refleksioner fra Havneræsarrangement: Vi skal være tidligere ude med planlægning
og opgaverne skal præciseres i årsplanen.
Vi har fået forslag fra Torben til forbedringer ved afholdelse af havneræs, bl.a
indkøb af walkie talkie. Tommy giver Torben en tilbagemelding og vi indkøber W-T,
som allerede planlagt til City Marathon.
Vedr. Randers City Marathon, så indkalder Steffen til møde.
8.

Hjemmesiden, Nyhedsmailen, Glimt,
Pudse/polerdag og standerhejsning 6. april

9.

Evt.: Mission-vision...,

Ref. Annemette
9. januar 2013

