Bestyrelsesmøde, Kano- og kajakklubben Gudenaa
mandag den 2. juni kl. 19.00 hos Flemming
Til stede: Anja, Brian, Flemming, Jeanett, Tommy,
Fraværende: Trine og Anne
Næste møde: 11. august hos Jeanett
(kommende møder: 15. september (Tommy), 17. november (Trine), 7. januar (Anne))
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden / Tommy
Godkendt.
2. Referat fra sidst / Tommy
Glasfiberkursus bliver til efteråret.
Tommy afventer svar fra Drejer.
3. Årsplanen / Tommy
Planlægning af pudse/polerdag i august: Den 23. august. Anja sørger for
rundstykker og bager kage. Trine laver opslag. Emner: Male bådhus,skifte
træ i bådebro.
4. Økonomi og medlemmer / Brian, se fremsendte forslag til nyt rokort-program,
anvendelse af puljemidler, køb af Henriks kajak,
Flere af årets begyndere er begyndt at melde sig ind. Medlemstallet er status
quo. Procedure for udlevering af nøgler vil fremadrettet være, at nøglerne
sendes pr. post, og at der samtidig sendes en mail.
Der implementeres nyt online rokort program (rokort.dk) pr. 1. januar 2015. I
forbindelse med indførelse af det nye system, bliver det et krav, at alle
registrerer sig, inden de tager af sted. Dette vil også komme til at fremgå af de
opdaterede sikkerhedsregler.
Som følge af de tildelte puljemidler afsættes et beløb til indkøb af nye pagajer.
Indkøb sker i samarbejde med pagaj udvalget. Beløb ca. kr. 20.000. Jeanett
undersøger muligheden for at søge midler hos Trygfonden til indkøb af nye
veste. Klubben har købt Henriks “gamle” kajak. De midler, som oprindeligt var
afsat til indkøb af kajakker, og som nu ikke anvendes, bliver sat ind på
opsparingen.

5. Udvalgene (begynder, polo, børn-unge, materiel, hus) / alle
Tommy og Niels Ulrik skal have indhentet børneattester på alle instruktører
og hjælpere.
6. Nyt fra DKF, Randers Kommune
Intet at berette.
7. Stævner og arrangementer / alle, opfølgning på RCKM, Johnnys jubilæum,
TdG (Flemming)
TdGM: Flemming har lavet et opslag omkring nedsættelse af en lokal
komite, som hænger i klubben. Der søges 3-4 medlemmer. Eventsekretariatet
er med på at gå ind i arbejdet, f.eks.med at stille storskærm, telte, mobilscene
o. lign. til rådighed samt skaffe folk til at stå der. Næste møde i TdG komiteen
er den 10. juni.
Opfølgning RCKM: Klubben har modtaget tilskuddet på kr. 7.500 fra
kommunen. Klubben (Steffen/Tommy) retter henvendelse til DKF omkring
planlægningen i 2015 for at undgå, at der ligger to løb samme dag.
Johnnys jubilæum: Fejres den 21. juni kl. 16.00. Der serveres jordbær,
kransekage og champagne. Anne er ansvarlig.Tommy sender invitation til
Johnny og retter henvendelse til avisen (Lone Hammer lohs@amtsavisen.dk).
Jeanett laver et opslag.
Jeanett laver en opdatering af vores wall of fame.
8. Glimt, hjemmesiden, nyhedsbrevet, alle
Nyhedsbrev: Medlemmer af Randers komite søges. Henvendelse til
Flemming. Johnnys jubilæum (+ hjemmeside).
9. Evt.: Kano-ulykke, fælles regelsæt for offentlig brug af klubhus og omegn
Kano-ulykke: Forbundet har forespurgt. Ulykken har ikke relation til klubben.
Det var en polterabend.
Ny lås på bom: Tommy kontakter kommunen og Naturskolen.
Fælles regelsæt for offentlig brug af klubhus og omegn: Lukket af således
at folk bliver guidet bag om klubben. Markeret at det er “privat” område.
Naturskolen giver megen unødig trafik omkring klubben, og der er grundlag
for kollision mellem roere og cyklister. Tommy tager kontakt til kommunen og

Naturskolen.

02/06/14
Anja (ref.)

