Kano og Kajakklubben Gudenaa
Bestyrelsesmøde, tirsdag den 12. september 2013, kl. 19.30 hos Jeanett
Til stede: Anne, Annemette, Brian, Flemming, Jeanett, Tommy, Trine
Afbud fra:
Næste møde: Bestyrelsesweekend d. 2627. oktober. Tommy laver dagsorden.
Referent: Annemette
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden, herunder punkter til evt. /Tommy,
2. Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidst /Annemette,
Ingen kommentarer
3. Økonomi, medlemmer /Brian
Der er ca 420.000 kr på kontoen, så vi er klar til at bygge.
Så skal vi bare have lov :)
Casper Vangsøe har købt 3 nye polokajakker på poloudvalgets budget.
4. Status på bådhusbyggeriet /Tommy.
Tommy har møde med en “kommunemand/kvinde” mandag nede i klubben for at
kigge på byggesagen. Vi krydser fingre.

5. Udvalgene /alle.
Begynderudvalg: der står 24 på ventelisten til 2014.
Børneudvalg: Trænerne vil gerne tage nogle af de dygtige børn med ud og
vinterro, samt styrketræning vinteren igennem. Super initiativ :)
Sikkerhedsbestemmelser for børn mangler vi lidt, og det tager vi op på
bestyrelsesweekenden.
Materieludvalg: Der bliver repareret kajakker løbende og som udvalget har tid.
Husudvalget er glad og tilfreds med indsatsen på arbejdsdagen :)
6. Årsplanen /Annemette.
Planlægning af standerstrygning, medlemsmøde, Lyserød lørdag og fest:
Lyserød lørdag: Esben vil gerne være PCbestyrer. Flemmings bror Lars, og Trines
venner “Kongen og Kaptajnen” vil gerne låne os følgebåde. Eva er tidtager. Jeanett
annoncerer efter kagebagere og folk der vil hjælpe med at lave sandwich m.m. Trine
laver en af hendes flotte plakater.

Standerstrygning: Pokaler skal indgraveres. Det klarer Annemette
Kagebagere efterlyses på facebook. Anne slår det op.
Vi skal have en kasse øl og en kasse vand. Bodil er blevet spurgt om at klare det.
“Gammelnok” skal døbes. Jeanett sørger for navnefolie.
Standerstrygningen starter kl. 15.00. Efter strygningen er der medlemsmøde.
Fest om aftenen. Trine finder en “smager” og er tovholder på mad.
Havneræs: Vi tilmelder os og vil gerne have samme søndag som altid.
Fuldmåneroning, svømning og floorball skal på kalenderen. Jeanett sørger for det.
7. Nyt til og fra DKF, Randers Talent og Elite, Randers Kommune /Tommy.
Ikke nogen nyheder.
8. Stævner og arrangementer /alle.
TdG: 910 hjælpere på plænen.
Der er styr på det hele, så det skal nok blive godt :)
9. Hjemmesiden, Nyhedsmailen, Glimt /alle,
Anne Birgitte er stoppet som redaktrice. Brian sender et nyhedsbrev ud, hvor han
forklarer situationen omkring GLIMT, og efterlyser en ny redaktør igen. Trine vil
lave et årsblad til Generalforsamlingen som plaster på såret, men vi håber en/flere
vil melde sig på banen til klubblad.
10.

Evt.
Omklædningsrum, Mail fra Torben
Torben ønsker nye veste og overtræk til kajakker. Overtræk er personligt udstyr,
så det vil vi ikke investere i, men vi vil søge Trygfonden om tilskud til nye veste
til foråret. Torben mener også at der mangler opdrift til nogen af kajakkerne. Der
ligger nogen på gulvet i bådhuset, så dem kan vi tage først. Tommy svarer Torben
på mailen.
Veste i omklædningsrummene: Vi aftaler at der skal laves plads til private veste
når vi får den nye tilbygning. Vi skal også have lavet plads til flere private pagajer.
Annemette tilføjer på årsplanen at der skal ryddes op i sko, hængelåse mm hvert
år til praktisk dag.

