Bestyrelsesmøde, Kano og Kajakklubben Gudenaa
hos Flemming kl. 19.00
Til stede: Anja, Anne, Brian, Flemming, Heidi, Jeanett, Tommy
Fraværende:
Næste møde: 16. april hos Brian
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden / Tommy
Godkendt.
2. Referat fra sidst / Tommy
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….”.
Randers City Kajak Marathon: 
Tommy
taler med Steffen
.
Flemming
undersøger pris på nye skabe under opslagstavler.
3. Årsplanen / Tommy
Tommy
kontakter Heine og Martin for at høre, om de vil vaske kajakker
forud for pudse/poler dagen den 28. marts. Samme dag er der
medlemsorientering om nye sikkerhedsregler, opdateret ordensreglement
og mål og vision.
4. Økonomi og medlemmer / Brian, se fremsendte regnskab
Dagens medlemstal er 262. Kontingent indbetalingerne er begyndt at
komme ind. Betalingsfrist er den 27. marts.
5. Udvalgene (begynder(!), stævne(!), polo, børnunge, materiel, hus) / alle
● Nye sikkerhedsregler: Gennemgås på møde den 18. marts.

● Opdatering af begynderfolder: Skal være klar den 22. april. 
Jeanett og
Anja
● Opdateret ordensreglement samt mål og vision: Gennemgås på møde den
18. marts.

Børn og Unge: Der var møde den 25. februar. 12 deltog. Ansvarsområder
fordelt. Nye kan starte den første mandag i måneden. Flere gav udtryk for at

være interesserede i instruktør 1. Dækker hinanden af, så alle ikke skal
komme hver gang. Der afholdes intromøde for forældre og børn den 25.
marts. Skal i svømmehal den 13. april. Skal være klar til at gå på vandet kl.
18.00.
6. Nyt fra DKF, Randers Kommune, Randersugen.
Randersugen: Vi er inviteret til møde mandag den 16. marts kl. 15.00. Skal
vi lave et åbenthus arrangement den sidste weekend fra kl. 10.00 til 15.00?
Anne
deltager i mødet den 16. marts. Sikre at vi kommer med i Randers
Ugen magasinet mv. 
Brian og Heidi
er tovholdere.
7. Stævner og arrangementer / alle
Regnskabet for TdG 2014 udviser et underskud på 70.000 kr. Flemming har
møde med Ole Tikjøb, N.U.T. og Torben den 22. april kl. 17.00.
City Marathon: Sende informationsmateriale til relevante klubber (medio
april). Tage materiale med til Paradisløbet.
8. Glimt, hjemmesiden, nyhedsbrevet, alle
Intet.
9. Evt.:
Grøn koncert: Mulighed for at deltage i lodtrækning om mulighed for at
sælge 100 billetter, hvor klubben tjener 100 kr. pr. billet. 
Brian
sender
ansøgning.
Forespørgsel om mulighed for leje af to kajakker: Det drejer sig om leje af
de to gamle Coastlinere. Det er vi nødt til at sige nej til.
Ref./Anja

