Bestyrelsesmøde onsdag den 4. december hos Annemette
Til stede: Annemette, Brian, Flemming, Jeanett, Tommy, Trine
Afbud fra: Anne.
Næste møde: 8. januar 2014 hos Flemming.
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden / Tommy
2. Referat fra sidst / Annemette
Godkendt.
3. Opsamling fra bestyrelsesweekenden / alle
Tommy har snakket med Ernst og han kan tilbyde en stærk Coastline, så den
springer vi på. Vi vil have tilbud på 2 stk. Derudover tilbud fra Max på 1 Alito,
2 TCR (den ene til AM), 1 TCR+, 1 letvægts 2’er og en Beta 65. Tommy
4. Økonomi og medlemmer / Brian
275.000 i overskud.
5. Status på bådhusbyggeri / Tommy
Vi venter stadig på den endelige godkendelse, men det er blot en formssag, så
den kommer nok snart. ALbyg står klar og Tommy har snakket med ham om de
sidste ændringer. Vi skal mødes i klubben en dag for at aftale indretning af det
nye bådhus. Vi aftaler indretning lørdag den 4. januar kl. 11.30.
6. Udvalgene (begynder, polo, børnunge, materiel, hus) / alle
På begynderlisten til næste år, står der 30 på listen.
NUT og Tommy vil invitere Per Spejder til at undervise vores instruktører og
hjælpere i uddannelse af begyndere, så vores kurser bliver lidt mere ens
artede.
7. Årsplanen / Annemette
Nytårsroning laver Jeanett opslag om.
Der skal købes ny kalender. Det sørger Jeanett for. Vi skal lige minde Henrik
om at aflæse kilometerstatistik 31. dec.
8. Nyt fra DKF,TdG (!!!  jo, den er go’ nok), Randers Kommune / Tommy
Dkf overtager TdG og vil gerne have et møde med os. Det bliver fremover et
1dags løb. Tommy og Flemming deltager og sikkert også NUT og Jørgen.
9. Stævner og arrangementer, Julefrokosten, Nytårsroning, Havneræs / alle
Ole vil gerne stå for maden til Havneræs. Steffen har lavet et super arbejde

med strukturere/organisere og fordele arbejdsopgaver i forbindelse med
Havneræs.

10.Hjemmesiden, nyhedsmailen / alle.
Nytårsaftensarrangement smides lige på en nyhedsmail. Trine forfatter en
tekst.
Rettelser til hjemmesiden snakker Tommy og AM med Steffen om.
11.Evt. Sauna
Ovnen i saunaen er gået i stykker igen. Det sker fordi der bliver hældt vand på
den. Flemming har lavet en interimistisk reparation, men den holder ikke evigt.
Vi må nok finde en anden ovn og gerne en der kan tåle vand.Indtil videre
sætter vi et skilt op, som Trine laver, om at man ikke må hælde vand over, men
man må gerne bruge en forstøver, som Trine også sørger for.
Ref. Annemette

