Kano og Kajakklubben Gudenaa
Bestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013, kl. 19.00 hos Trine, Vester Altanvej 16 st tv.

Til stede: Annemette, Anne, Brian, Flemming, Jeanett, Trine, Tommy
Afbud fra:
Næste møde: 10. april hos Anne, Prins Christiansgade 13, st. tv.
Dagsorden:
1 Konstituering af den nye bestyrelse.
Ad 1: Tommy formand, Flemming næstformand, Annemette sekretær.
2 Godkendelse af dagsorden, herunder punkter til evt. /Tommy,
Ad 2:Godkendt dagsorden.
3 Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidst /Annemette
Ad. 3:Tommy har ikke fået tegninger fra Caspersen, men de er nødvendige, så
han får fat i dem. Pris på opretning af bro mangler stadig, men Tommy får en
sådan.
4 Økonomi, medlemmer /Brian, Vedr. nyt bådhus har Albyg kommet med et
nyt tilbud. Tilbuddet gennemgås (byggetilladelse skal indhentes, tilskud søges).
Indkøb af walkies.
Ad. 4: Vi er 257 medlemmer. Økonomien hænger fint sammen.
Tommy gennemgår tilbuddet. Det ser fornuftigt ud bortset fra fundamentet, som
skal være gennemgående og ikke punktfundament. Tommy snakker med Albyg
om det.
Anne spørger Birgitte om hvilke tilskudsmuligheder vi har. Vi søger Lokale &
Anlægsfonden. Tommy skriver ansøgningen.
Byggetilladelsen sørger Jeanett for at søge.
Walkietalkie’er sørger Steffen for, men Brian skal lige have en pris først.
5 Udvalgene, Torben har taget initiativ til en ATKdag i klubben den 13. april
hvor Martin Rosenkilde fra DKF kommer og underviser.
Ad. 5: ATK: Aldersrelateret træningskoncept :) 20 pladser.
Instruktørmøde 13. marts. Annemette snakker med Esben om det. Der er nu 21
på listen til begynderhold.

Martin spørges om han vil være materieludvalgsformand. Flemming snakker
med ham.
Møde med udvalgene holder vi d. 4. april. Jeanett inviterer dem. Trine køber
brød.
6 Årsplanen /Annemette, Havneræs, RCMarathon
Ad. 6: Jeanett sørger for billede af Anne og at få den nye bestyrelse på
hjemmesiden og på opslagstavlen
DKF årsmøde tager Tommy, Jeanett og NUT med til.
Bestyrelsesweekend planlægger vi til 2627. oktober.
Pudsepolerdag og standerhejsning d. 6. april, samt medlemsmøde. Jeanett
skriver invitation til GLIMT.
Indkøb af pudsematerialer sørger Flemming for.
Kage sørger Annemette for, samt morgenbrød.
Jubilarer, Brian undersøger om vi har nogen.Giver Annemette besked.
Bookning af svømmehal og floorball. Tommy afstemmer med AnneMarie og
Annemette snakker med Esben.
Brian sørger for nye batterier i dørlåsene.
Standerhejsningsfest. Evt. Ølsmagning efter spisning. Anne og Trine
undersøger mulige. Mad laver Jeanett, Trine og Annemette. Musik sørger
Annemette for.
7 Nyt til og fra DKF, Randers Talent og Elite, Randers Kommune ved Tommy.
Ad. 7: Intet nyt.
9 Hjemmesiden, Nyhedsmailen, Glimt.
Arrangement med roklubben grundlovsdag undersøger Tommy og sørger for at
det kommer på kalenderen.
Handicap starter d. 8. maj
Midsommerfest d. 22. juni.
10. Evt.
Ad. 10: Kilometerpokaler skal indgraveres. Annemette sørger for det.
MissionVision på hjemmesiden. Jeanett sørger for det.
Strømmen går jævnligt i klubhuset. Brian ringer til Drejer og får dem til at
undersøge hvorfor..

Steffen inviteres til næste bestyrelsesmøde for at fortælle lidt om Randers City
Marathon.
Annemette reviderer årsplan og rundsender.
Ref. Annemette

