Bestyrelsesmøde, Kano og Kajakklubben Gudenaa den 15. april
2015 hos Brian kl. 19.00
Til stede: Anja, Anne, Brian, Flemming, Heidi, Jeanett, Tommy
Fraværende:
Næste møde: 5. maj hos Heidi

1. Godkendelse af dagsorden / Tommy
Godkendt.
2. Referat fra sidst / Tommy
Anne
og 
Tommy
skriver til udvalgene med en opfordring til at huske Glimt 
altid mindst en kort
status “Nyt fra….”.
3. Årsplanen / Tommy
Planlægning af fællesroning med sidste års begyndere: Jan og Philip Kudahl har meldt sig til
at stå for det. 
Anne
kontakter Jan og sørger for udsendelse af mail med program.
4. Økonomi og medlemmer / Brian, se fremsendte regnskab
Dagens medlemstal er 251. Der er udsendt 31 rykkere.
Indmeldelse af begyndere. Pris for begynderkursus omfatter kursusdage samt 1 måneds
medlemskab. Herefter kan medlemskab forlænges i overensstemmelse med vedtægterne.
5. Udvalgene
Begyndermøde den 22. april kl. 19.00. 
Tommy
tager mødet. 
Flemming
formidler
mødemateriale til Tommy.
Livredder: Der er kommet lokaleansøgning, som er videresendt til Anne Marie.
Pagajudvalg: Der er bestilt nye børnepagajer, som kommer i maj.
Børn og Unge: Var i svømmehal i mandags. Der er forholdsvis mange nye. Der er godt besat
med hjælpere.
Materieludvalget: 
Tommy
kontakter Martin for en status på begynderbåde.
6. Nyt fra DKF, Randers Kommune
Møde om Randersugen: Drejede sig mest om Regattaen. 
Heidi
laver tekst til profilering af
Randersuge arrangement. Deadline den 20. maj.

Tommy
kontakter Nguyet, Randers Kommune i forhold til svar på ansøgning om indhegning
af området.
Der afholdes møde vedr. TdG i maj.
Foreningsmøde, Randers Kommune den 23. april. Tilmeldingsfrist den 19. april.
7. Stævner og arrangementer
RCKM: Indbydelse er mailet til ca. 100 klubber, samt uddelt til Havneræs i Aarhus og
Paradisløbet. 
Tommy
hænger hjælperliste op i klubben. Opgaveliste gennemgået  
Tommy
deler det opdaterede dokument.
8. Glimt, hjemmesiden, nyhedsbrevet
Glimt: Ting til kalenderen (begynderhold uge 19, 22, 24 og 25); Handicap (start den 6. maj),
Sankt Hans (20. juni). Tjek kalender på hjemmeside. 
Anne.
Se også eventuelt  referat fra
generalforsamling, sikkerhedsbestemmelser, ordensreglement 
Anja
sender til Henning.
Hjemmesiden: Mål og vision, Begynderfolder. Se eventuelt  referat fra generalforsamling,
sikkerhedsbestemmelser, ordensreglement. 
Anja
videreformidler til webmaster.
Nyhedsbrev: Opslag om hjælpere. Se også eventuelt  sikkerhedsbestemmelser,
ordensreglement. 
Brian
9. Evt.
 Referat fra generalforsamling: Klar til hjemmesiden og Glimt
 Implementering af nye sikkerhedsbestemmelser: Hjemmeside, nyhedsbrev, Glimt
(indstik/midtersider), opslag i klubben, link til DKF (
Anja
). 
Tommy
laver kort følgetekst og
rundsender.
 Implementering af opdateret ordensreglement (inkl. materiel). Hjemmeside, nyhedsbrev,
Glimt (indstik)

