Bestyrelsesmøde, mandag den 5. maj kl. 19.00 hos Brian
Til stede: Anja, Anne, Brian, Jeanett, Tommy, Trine
Fraværende: Flemming (var til stede fra og med punkt 7)
Næste møde: 2. juni kl.19.00 hos Flemming
(kommende møder: 11. august (Jeanett), 15. september (Tommy), 17. november
(Trine), 7. januar (Anne))
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden / Tommy
Godkendt.
2. Referat fra sidst / Tommy
Jeanett følger op ift. henvendelse til sidste års begyndere vedr.
torsdagstræning.
Tommy afventer svar fra Håndværkerskolen vedr. glasfiberkursus.
Der er modtaget tilbud fra Drejer vedr. belysning inde og ude ved nyt bådhus.
Tommy arbejder videre.
Træet på den faste del af bådebroen er skiftet samt på to sektioner af den
venstre bro.
3. Årsplanen / Tommy
Praktisk dag den 24. maj. Tilføjelser til todo liste: maling af bådhus, færdiggøre
fliselægning samt udskiftning af træ på bådebroer. Trine tager rundstykker
med. Kagebagere efterlyses på opslag.
Midsommerfest den 21. juni: Grill hvor folk selv medbringer kød og drikkevarer.
Der laves fælles tilbehør. Anne skaffer brænde til bålet. Flemming sørger for en
heks.Trine laver opslag.
Sommerferietur: Jeanett sørger for opslag.
4. Økonomi og medlemmer / Brian, se fremsendte
2. rykker er udsendt. Nøgler tilhørende ikke betalte kontingenter spærres ved
udgangen af uge 19. Der er d.d 253 medlemmer.
Brian har sørget for forsikring af det nye bådhus.
Brian har tidligere på året indsendt ansøgning om breddeidrætsmidler. På
denne baggrund har kultur og fritidsudvalget, via folkeoplysningsudvalget den
7. maj vedtaget indstilling om tildeling af midler, som indebærer, at Kano og
Kajakklubben Gudenaa tildeles kr. 111.300 til indkøb af kajakker.

5. Udvalgene (begynder, polo, børnunge, materiel, hus) / alle
Begynderteknik: 1. begynderhold er startet. Per Spejders 3 fokuspunkter ift.
begyndere: ret ryg, rotation, strakte arme.
6. Nyt fra DKF (årsmøde, referat, sikkerhedsregler/Anjas delte dokument),
Randers Kommune / Tommy
Der er vedtaget nye sikkerhedsregler på DKFs årsmøde i marts. Tommy og
Anja er ansvarlige for implementering af reglerne. Fristen er den 1. maj 2015.
Der er kommet en henvendelse fra Randers Kommune vedr. uddannelsesdage
ifm. skolereformen og idrætsklubbernes muligheder for at stå for
bevægelsestimer i skoletiden. Dette vurderes ikke at have interesse for os.

7. Stævner og arrangementer / alle
Tour de Gudenaa Marathon/Flemming
Randers City Marathon
Tour de Gudenaa Marathon: Flemming orienterede fra komitemøde. Flemming
tager kontakt til Mette Bertelsen fra Visit Randers og Jan Darfelt (formand for
TdG komiteen) sender forslag til budget til samme. Budget er lagt ud fra et
forventet deltagerantal på 500. Komiteen ser gerne, at vi hjælper til med at få
gjort det til en event i Randers. Det forventes, at vi hjælper til med præmiepiger
og overrækkelse. Der vil være telt og dommervogn på plænen ved Randers.
Positiv stemt i forhold til tankerne om arrangementet. Tange ro og kajakklub
kommer til at stå for overbæringer i Tange. Det er planen, at TdG hjemmeside
mv. skydes i luften den 1. juni. Næste møde i komiteen er den 10. juni.
Flemming laver opslag ift. nedsættelse af lokalkomite i Randers.
City Marathon: Det er der styr på. Der er åbnet for tilmelding.
8. Glimt, hjemmesiden, nyhedsbrevet / alle
Glimt: Deadline primo juni.
Hjemmeside: Aktivitetsdag og midsommerfest (Trine)
9. Evt.: Bådhuse: Faktura fra Albyg, bådbroen
Cykelstativ: Der er bestilt to.
Anja/referent.

