Kano og Kajakklubben Gudenaa
Bestyrelsesmøde, tirsdag den 14. maj 2013, kl. 19.00 hos Tommy, Vestergårdsvej 9, Hadbjerg.

Til stede: Annemette, Anne, Brian, Flemming, Trine, Tommy
Afbud fra: Jeanett
Næste møde: Tirsdag d. 18. juni kl. 19.00 hos Flemming.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden, herunder punkter til evt. /Tommy
2. Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidst /Annemette
Annemette kontakter Esben for begynderinstruktørlisterne, Flemming tjekker
medaljer. Der skal søges om forlængelse af lejekontrakt på grunden. Brian sørger
for det. Invitation til sidste års begyndere udsendes. Det sørger Annemette for!!!
3. Økonomi, medlemmer /Brian;
15 mangler at betale og Brian har skrevet til dem, at deres nøgle bliver deaktiveret.
257 medlemmer nu. Lige nu har vi et overskud på 200.000 kr. men nu er der mest
udgifter for resten af året.
4. Status på bådhusbyggeriet (nyt punkt indtil byggeriet er færdigt):
Tegning på byggeriet bliver lavet i denne uge. Erik må lige snakke med Tommy eller
Brian. Tommy har snakket med ALbyg og de vil lave gennemgående fundament og
prisen har de sænket.
5. Udvalgene,
ATKdagen  hvordan gik det? Begynderholdene er næsten fyldt op. Der er 3 ledige
pladser tilbage. ATK dagen gik ok, men der var ikke så mange med, og det var kun
børnehold og forældre. Husmesteren som nu er Flemming i stedet for Dennis, skal
ændres på hjemmeside og i klubben; sørger Jeanett for. Jeanett skal også skrives på
som kontaktperson for materieludvalget og Steffen på hjemmesiden. Børneholdet
kører rigtig godt.
6. Årsplanen /Annemette,
RCKMarathon. Vi skal have arrangeret midsommerfest d. 22. juni. Trine sørger for
opslag i klub, på facebook og på hjemmeside. Vi mødes i klubben kl 18 til grillmad,
som man selv tager med sammen med drikkevarer. Der skal laves salat og købes
flute. Jeanett og Flemming er tovholder på det. Pris 25 kr. Vedr. brænde prøver Anne
at snakke med Thomas Brevik og efterlyser træ (ikke paller  det giver alt for mange
søm...) til bålet på Facebook. Børneholdet opfordres til at lave en heks. Det sørger
Trine for. Arrangement med Roklubben holder Tommy og Poul møde om næste
onsdag. Jeanett skal lige hurtigst muligt lave et opslag om at medlemmerne skal
booke eftermiddagen. Mere præcis info tilkommer.

7. Nyt til og fra DKF, Randers Talent og Elite, Randers Kommune / Tommy.
Vi har modtaget invitation til deltagelse i Randers Olympiske Park og det har Tommy
sendt videre til Casper som evt. kan lave et Kajakpolo arrangement.
8. Stævner og arrangementer,
RCKM  status. Steffen har styr på RCKM. Der mangler en tovholder på
madholdet....... Vi efterlyser en person i morgen til Handicap. Trine klarer det.
Kagebagere er Flemming og Gitte, men gerne flere.
9. Hjemmesiden, Nyhedsmailen, Glimt:
Steffen overtager hjemmesiden efter Jeanett, men vi mangler en der gerne vil
overtage GLIMT efter Anne Birgitte, som flytter til Fur.
10. Evt:
Telt: Materieludvalget har på loftet fundet stænger til et telt, men selve teltet
mangler. Derfor skal de bare smides ud. De har også fundet et par pavilloner, men
der mangler også dele dertil. Det der ikke kan bruges må ud.

Ref. Annemette

