Bestyrelsesmøde, Kano og Kajakklubben Gudenaa
hos Anne, onsdag den 14. januar 2015
Til stede: Anja, Anne, Brian, Flemming, Jeanett, Tommy, Trine
Fraværende:
Næste møde:
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden / Tommy
Godkendt.
2. Referat fra sidst / Tommy
Flemming kontakter N.U.T. og Torben i relation til planlægningsarbejdet
omkring TdG 2015.
Anja udarbejder forslag til revideret udgave af vedtægter, klubbens mål og
visioner, ordensreglement og lån af klubkajakker, som alle bliver
tilgængelige på hjemmesiden.
Tommy indkalder instruktører og hjælpeinstruktører til et møde i løbet af
vinteren.Tommy bestiller brochure med søfartsregler til begynderne.
Jeanett laver et spørgeskema til årets begyndere.
Anne og Tommy skriver til udvalgene med en opfordring til at huske Glimt 
altid mindst en kort status “Nyt fra….”.
Tommy følger op i forhold til Zedtech to’er.
Af det samlede elforbrug udgør forbrug til brugsvand 30 %
3. Årsplanen / Tommy
2015: Randers City Marathon skal tilføjes (Tommy).
Generalforsamling: 7 februar kl 14.00. Roning kl. 11.30.
Dagsorden:
1) Dirigent. Bestyrelsen foreslår Henrik B. (Jeanett spørger Henrik)
2) Formandens beretning (Tommy)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Beretninger fra udvalgene. (Tommy indkalder)
Revideret regnskab (Brian)
Forslag (Brian)
Fastsættelse af kontingent (Brian)
Valg af formand (Tommy genopstiller)
Valg af to bestyrelsesmedlemmer (Jeanett og Flemming  begge
genopstiller)
9) Valg af to suppleanter (Trine genopstiller ikke. Anne genopstiller)
10) Valg af revisorer (Brian)
11) Eventuelt
 Orientering om nye sikkerhedsregler og opdatering af
ordensregler (Anja)
Ad 5) Bestyrelsen har et forslag til vedtægtsændring af punkt 4. Kontingent.
Indkaldelse: Opslag i klubben (Trine). Trine sender opslag til Boll
(hjemmeside) og Brian (mail).
Uddelingskopier af regnskabet (Brian).
Referent: Trine
Uddeling af pokaler: Kilometerpokaler og Bemærkelsesværdighedspokal.
Anne sørger for indgravering.
Indkøb af flasker: Tommy
Forplejning: Gule ærter (Jeanett og Anne). Kage (Anja og opslag på
facebook (Jeanett)). Øl og vand (fra lageret)
4. Økonomi og medlemmer / Brian
277 medlemmer d.d.
Brian fremlagde regnskab 2014 og gennemgik forslag til budget 2015.
Tiltrådt af bestyrelsen.
Jeanett efterspørger oversigt over rengøringsdage hos leverandør.
5. Udvalgene (begynder, polo, børnunge, materiel, hus) / alle
Der kommer en beretning fra alle udvalg på generalforsamlingen.

6. Nyt fra DKF, Randers Kommune,
Tommy følger op i forhold til vores henvendelse til kommunen om
indhegning af vores område.
Møde om ny fritidspolitik, Randers Kommune: Flemming, N.U.T., Tommy og
Anja deltager i møde den 21. januar. Tommy sørger for tilmelding.
7. Stævner og arrangementer / alle, opsamling på Havneræs
TdG: Vi ønsker en ordning, hvor vi bliver afregnet pr. hjælper, vi stiller med.
Afregningens størrelse afhænger af opgaven, der skal løses. Flemming
finder en stedfortræder til at deltage i møde i komiteen den 27. januar, hvor
Flemming har forfald. Flemming orienterer komiteen. Flemming rykker
endnu en gang for regnskab og jakker.
Havneræs: Tovholder Brian Jensen.
Randers City Marathon: Tovholder Tommy.
8. Glimt, hjemmesiden, nyhedsbrevet, alle
Hjemmesiden: Boll indtræder som webmaster.Trine kontakter Boll i forhold
til overgang til ny hjemmeside. Randi Hillerøe og Henning Sørensen har
meldt sig til en evt. arbejdsgruppe.
9. Evt.:

Ref./Anja

