Kano og Kajakklubben Gudenaa
Bestyrelsesmøde, onsdag den 10. april 2013, kl. 19.00
hos Anne, Pr. Christians Gade 13, st. tv.

Til stede: Annemette, Anne, Brian, Flemming, Jeanett, Tommy
Afbud fra: Trine
Næste møde: 16. Maj, ved Flemming, Asser Rigs Vej 35 B, st.tv.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden, herunder punkter til evt. /Tommy.
Ad 1: Emner til evt. tilføjet.
2. Randers City kajak Marathon  Steffen på besøg
Ad 2: Deltagergebyr 75 kr, 100 kr ved eftertilmelding.DKF vil af med
turbådsklasserne. Til Paradisløbet er der derfor en seniorklasse på 24 km og en
master på 12 km. Vi laver en master 12 km og en master 20 km, foruden senior 20
km. Start ved den første blå bro. Mål ved kajakklub. Begyndere skal inviteres ned og
kigge på dagen. De kommer med på nyhedsmail. Medaljer checker Flemming om vi
har. Der skal bruges 30. Torben og NUT vil gerne føre den ene båd. Flemmings bror
Lars kommer med en anden båd. Evt. hjælper med i den båd. Steffen har brug for en
kontaktperson i Motorbådsklubben. Den skaffer Anne. Roklubben skal adviceres. Det
klarer Steffen.
Trine har lavet udkast til bannere. Vi køber 3 bannere.Banner over gudenåen (skal
hænge ved TdG målstreg) koster 2000 kr. Der mangler lodtrækningspræmier. Steffen
spørger Max og Struer, NUT spørger i Arbejdernes Landsbank.Steffen har fået 20
officialtrøjer i klubfarve for en kop VIPkaffe. Jørgen Lanng er blevet presseansvarlig
og sørger for at informere aviserne. Mad bliver grill og sandwich. Annemette vil gerne
hjælpe ved grillen.Naturskolen er reserveret til dagen.
3. Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidst /Annemette.
Ad 3: Ref ok. De fleste opgaver er klaret.
4. Økonomi, medlemmer /Brian, beslutning om “leverandør” af nyt bådhus.
Byggetilladelse skal indhentes og tilskud søges.
Ad 4: Brian og Tommy påtager sig at sørge for byggetilladelsen. Tegning af tilbygning
får vi Erik til. Det bliver ALbyg der får projektet.
28 medlemmer har endnu ikke betalt. Der er også et par polofolk der ikke har meldt
sig ind. Brian sender rykkere i weekenden og så får de 14 dages frist derefter.
5. Udvalgene, ATKdag i klubben den 13. april, begyndere.
Ad 5: ATK dag har Torben og NUT styr på. Udvalgsaftenen gik fint. Dejligt at blive
informeret om hvad der sker i udvalgene. Flot strukturtiltag på børneholdet.
Instruktører/hjælpere skal holde koordinerende møde inden kurserne starter. Tommy
har teten på det. Materieludvalg mgl. formand: Ingen i udvalget ønsker at være
formand. Jeanett vil gerne være kontaktperson til materieludvalget. Flemming
overtager posten som husmester i stedet for Dennis.

6. Årsplanen /Annemette
Ad 6: Arbejdsdag udsættes til efter byggeriet er færdigt. Invitation til fællesroning om
torsdagen sendes ud til sidste års begyndere. Annemette sørger for det. Brian
efterlyser erfarne roere til de aktuelle torsdage i nyhedsbrevet.
7. Nyt til og fra DKF, Randers Talent og Elite, Randers Kommune / Tommy.
Ad 7: Intet nyt
8. Stævner og arrangementer, RCKMarathon, handicap.
Ad 8: Intet nyt.
9. Hjemmesiden, Nyhedsmailen, Glimt.
Ad 9: Redaktricen har planer om at flytte til Fur, så vi skal finde en ny
redaktør/redaktrice. Jeanett vil gerne overdrage hjemmesiden til en anden, så vi må
på jagt efter en ny webmoster/master.Nyhedsmailen fungerer rigtig godt.
10.Evt.
Ad 10: Materieludvalg mgl. formand: Ingen i udvalget ønsker at være formand. Jeanett
vil gerne være kontaktperson til materieludvalget.
Nyt medlem, Rune Dyrberg: Brian tager kontakt til ham og sørger for at han bliver
“omskolet”. Klubtøj: Jeanett har bestilt en ny stak stroptrøjer, 5 i hver størrelse.
De nye medlemmer er i tvivl om, hvad man gør hvis man vil med til løb...hvordan
reserverer man kajak, hvilke må man bruge m.m. Indlæg i næste GLIMT om dette.
“Krogen” fra Helsingør kommer på besøg. De vil gerne slå telte op og evt. låne nogen
kajakker. De skal være velkomne, men de skal være opmærksomme på at vi har
begynderkursus lørdag.
Referent
Annemette

