Bestyrelsesmøde, onsdag den 9. april kl. 19.00 hos Anja
Til stede: Anja, Anne, Brian, Flemming, Jeanett, Tommy, Trine
Fraværende:
Næste møde: 5. maj kl.19.00 hos Brian
(kommende møder: 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
Den 5. april blev afviklet med stor deltagelse.
Tommy arbejder videre med stien bagom klubben.
3. Årsplanen / Tommy
Praktisk dag i maj er lørdag den 24. maj.Opgaver: Rengøring ude/inde, nye
stolper til at holde porte; vinduespudsning ude; afvaskning af “køjer” på trailere;
etablering af pagajpladser til privatpagajer. Trine laver opslag. Det praktiske
arrangeres på næste bestyrelsesmøde.
Jeanett kontakter Annemette vedr. invitationer til sidste års begyndere i forhold
til opstart på denne sæson.
4. Økonomi og medlemmer / Brian
Brian gennemgik tallene. Kontingent forfaldt den 27. marts. Der udsendes
rykkere til dem, som ikke har betalt. Der er kommet penge ind i lokaletilskud og
fra begynderkurser. Medlemstallet d.d. er 256.
5. Udvalgene (begynder, polo, børnunge, materiel, hus) / alle
Opsamling fra udvalgsmødet.
Tildeling af bestyrelseskontaktpersoner, hvor det ikke er gjort.
Tommys gamle punkt med glasfiberkursus jf.. drøftelser fra udvalgsmøderne.
Tommy kontakter igen håndværkerskolen vedr. kursusdato.
Anja skylder et referat fra udvalgsmødet den 20. marts. Det kommer på
hjemmesiden snarest. Alle udvalg får tilknyttet en kontaktperson fra bestyrelsen.

6. Nyt fra DKF (årsmøde, referat), Randers Kommune / Tommy

Referatet er ikke lagt DKFs hjemmesiden endnu. Der følges op på næste
bestyrelsesmøde særligt i forhold til de opdaterede sikkerhedsregler (Anja).
7. Stævner og arrangementer / alle
Tour de Gudenaa Marathon (eller hvad det nu kommer til at hedde…?) /
Flemming
Løbet er mere eller mindre planlagt. Alle hidtidige aftaler afvikles. Der
nedsættes en komite i Silkeborg, Tange og Randers (inkl. Langå).
Starten går kl. 10.00 på Silkeborg Langsø.
Klasser: K1 og K2 i henholdsvis damer og herre samt mix.
Præmie: Gennemførelsestrøje samt præmier til alle inden for +30% af
vindertider. Næste møde i Gudenaakomiteen er den 5. maj. Flemming
deltager.
Tidtagning via chip.
Foreløbig pris er kr. 500. U14 og U16 dog kr. 300.
Nyt logo er under udarbejdelse sammen med markedsføringsmateriale og
hjemmeside.
Der skal nedsættes en komite i Randers bestående af 24 repræsentanter fra
klubben samt en repræsentant fra Visit Randers (Event Sekretariatet).
Vi ønsker overskudsdeling og mulighed for at lave overskud på aktiviteter
omkring løbet.
8. Glimt, hjemmesiden, nyhedsbrevet / alle
Det var et rigtig flot blad. Deadline til næste nummer er primo juni.
Til hjemmesiden: Praktisk dag. Trine sender til Steffen.Trine arbejder videre
med en ny hjemmeside.
9. Evt.:
A. Bådhuse: Faktura fra Albyg – hvad er med/ekstraarbejde;
færdiggørelse/finish af samme; el/lys indvendig udvendig; fliser indvendig ved
trailer; dørstop porte; ekstra pagajpladser; ovenlys i det gamle afsnit; andet ?
Gennemgang af faktura. Tommy taler med ALBYG vedr. pris for flytning af
vold og omlægning af fliser samt timer for ekstra arbejde.
Der arbejdes på at få sat ovenlysplader i gammel del af bådhus (Flemming).

Der etableres indvendig og udvendig belysning. Tommy kontakter Drejer.
Der etableres ekstra pagajpladser til privat pagajer. Flemming sørger for
bestilling af materialer.
B. Pontonbro: Konstruktionen i den ene flydebro er smaskrådden.
Tommys gamle punkt med genopretning af broen  og Brians ditto med
genopretning af belægningen foran.
Leverandøren vil levere hårdttræ til hele konstruktionen, hvis vi selv skifter det.
Tegninger og anvisninger følger med. Flemming forsøger at samle et hold til
den 26. april i forhold til reparation af bro, samt lægning af fliser ved hyggekrog
og trailerparkering. Flemming bestiller sand og fliser, samt sørger for at leje en
fliseskærer.
Tommy har fået en pris for genopretning af broen udført i hårdttræ. Tilbud
accepteres (Tommy). Belægning foran afventer.
Tommy kontakter kommunen og Naturskolen ang. belægning på vejen ved
bommen.
C. Nye bådpladser: Skal vi have tydeliggjort at tildeling af bådplads går gennem
Jeanett, så det ikke bliver selvbetjening.
Procedure for tildeling af bådplads opsættes (Jeanett). Der laves ny
nummerering af pladserne. Tommy og Flemming laver forslag.
D. Fliselægning ny hyggekrog.
Se ovenfor.
E. Evt. bord/bænksæt mere til hyggekrog.
Afventer opmåling af plads.
F. Status/omfang/levering bådindkøb.
Intet nyt.
G. Der er blevet forespurgt til muligheden for at få opsat et fastmonteret
cykelstativ.
Flemming undersøger muligheder og priser.

Ref/Anja

