Bestyrelsesmøde, onsdag den 12. marts hos Anne
Til stede: Anja, Anne, Brian, Flemming, Jeanett, Tommy, Trine
Fraværende:
Næste møde: 9. april kl.19.00 hos Anja
(kommende møder: 5. maj (Brian), 2. juni (Flemming), 11. august (Jeanett), 15.
september (Tommy), 17. november (Trine), 7. januar (Anne))
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden / Tommy
Godkendt.
2. Referat fra sidst / Tommy
Klubben laver selv en vinkel på lævolden.
Tommy arbejder videre med at få lavet en sti bagom klubben.
Fotografering er udskudt til april mødet. Trine medbringer kamera.
Ansøgning om breddeidrætsmidler er indsendt til Randers Kommune.
Nye kajakker er bestilt.
3. Årsplanen / Tommy
Planlægning af standerhejsning, medlemsmøde mv. den 5. april:
Dagen starter med pudse/poler dag fra kl. 9.00. Der serveres morgenmad
(Anja). Jeanett tager kontakt til Martin (materialeudvalget) og tjekker op på
pudse/polergrej. Lævolden laves også denne dag.Tommy sørger for
beplantning. Tømrer og Sparekasse inviteres Tommy/Brian
Kl. 14.00 er der standerhejsning og indvielse af det nye bådhus.Tommy har
bestilt en ny stander. Tommy og Anja bager kage.
Kl. 15.00 er der medlemsmøde.
Kl. 18.00 er der spisning/smagning/fest. Anne står for borddækning mv.
Trine laver opslag i klubben og på hjemmesiden samt kontakter festudvalget
(Anne Mette) i forhold til mad.
4. Økonomi og medlemmer / Brian
Brian gennemgik status. Kontingentopkrævninger er udsendt. Der er

betalingsfrist den 27. marts 2014.
Medlemstallet er lige nu på 263, hvilket er en nedgang på 30 medlemmer.
Klubben har fået kr. 7.500 til bådhuset fra Sparekassen Kronjyllands Gavefond.
5. Status på bådhusbyggeri / Flemming, Brian, Tommy
Der er indvielse i forbindelse med standerhejsning den 5. april (se punkt 3).
6. Udvalgene (begynder, polo, børnunge, materiel, hus) / alle
Vi skal lave udkast til beskrivelser af opgaver i de enkelte udvalg (se oplæg
fra Anja og Brian).
Forud for udvalgsmødet skriver alle deres udkast til beskrivelser i Brains
dokument efter den anvendte skabelon. Fordeling af udvalg fremgår af referatet
fra den 10. februar
7. Nyt fra DKF (årsmøde  ingen deltagelse fra KKG i år, se evt.
årsmødemateriale  link fremsendt d.d.),TdG (ny mødedato: 19. marts kl. 16.00
 se fremsendte oplæg fra Ole T.), Randers Kommune / Tommy (Havnedagen 
se videresendte mødeinvitation):
Årsmøde: Ingen deltagelse fra bestyrelsen. Dagsorden blev gennemgået. På
denne baggrund blev det besluttet, at opdatering af klubbens ordensregler
afventer beslutningerne på DKFs årsmøde.
TdG: Klubben bakker som udgangspunkt op om det nye koncept og vil forsøge
at gå ind i det som en medspiller. Omvendt ønsker klubben også at få noget for
sin indsats. Der er derfor behov for at få afdækket, hvad der er i det for
klubben, hvis den går ind i projektet som medarrangør.
Andre områder, som det er interessant at få afdækket, er økonomi,
deltagergebyr, forventede antal deltagere (omfang).
På mødet den 19. marts deltager klubben med Tommy, Jørgen Lang, N.U.T og
Torben. Flemming D. vil gerne deltage i DKFs komite.
Brian har en kontakt i forhold til elektronisk tidtagning, hvis det ønskes anvendt.
Eventuelle input til mødet kan sendes til Tommy.
Havnedag/Randers ugens regatta: Jeanett deltager som udgangspunkt i mødet
den 7. maj, kl. 14.00. Der er tilmeldingsfrist den 30. april.

8. Stævner og arrangementer / alle (jf. tidligere fremsendte forespørgsel fra
Odense/Max)
Det er en god idé med havneræs i Odense.
9. Glimt, hjemmesiden, nyhedsbrevet / alle.
Nyt nummer af Glimt er på vej ud. Bestyrelsen glæder sig til at se resultatet.
10.Evt.: Forespørgsel fra Torben om lån af havkajakker. Varmepumpen.
Bestyrelsen står ved den første beslutning om udlån af havkajakker. Tommy
sender et svar til Torben.
Flemming har fået en forespørgsel omkring muligheden for at blive medlem og
få en kajak til at ligge i klubben. Vedkommende skal være frigivet roer, og
kajakken skal kunne være på en standardplads.
Varmepumpe: Der er monteret en bimåler. Første måling (lavet i vinterhalvåret)
viser en forbrugsfordeling med 25 % til varmepumpe og resten til varme.
Måleren bliver siddende nogle måneder endnu, så fordelingen kan følges over
tid.
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