Bestyrelsesmøde, Kano og Kajakklubben Gudenaa
tirsdag den 5. maj hos Heidi

Til stede: Anja, Anne, Brian, Flemming, Heidi, Jeanett, Tommy
Fraværende:
Næste møde: 9. juni hos Jeanett
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden / Tommy
Godkendt.
2. Referat fra sidst / Tommy
Tommy
sender følgetekst omkring de nye sikkerhedsbestemmelser til
Henning, Brian og Anja primo uge 20.
Send link til nye sikkerhedsbestemmelser til DKF (
Anja
).
3. Årsplanen / Tommy
Midsommerfest: Den 20. juni. 
Trine
laver opslag (inkl. tilmelding til
jubilæumsarrangement). 
Jeanett
tager kontakt til festudvalget. 
Anne
sørger
for brænde.
Sommerferietur: 
Jeanett
medbringer opslag til 1. handicap den 6. maj.
4. Økonomi og medlemmer / Brian, se fremsendte
224 medlemmer d.d. 7 mangler at betale.
Det ser ikke ud til, at vi når de budgetterede kontingent indtægter. Udgifter
tilpasses indtægtsniveauet.
5. Udvalgene (begynder, stævne, polo, børnunge, materiel, hus) / alle,
puljemidler fra DKF
Puljemidler DKF: 
Heidi 
koordinerer med N.U.T. og melder tilbage til DKF.
6. Nyt fra DKF, Randers Kommune, indhegning af område/Tommy
Indhegning af område: Forslag er i høring. Håber på, at kommunen går i
gang om ca. 3 uger.

Tommy
svarer på spørgeskame fra kommunen om frivillighed og aktiv
medborgerskab.
7. Stævner og arrangementer / alle, RCKM, Jubilarer/Jeanett
Jubilarer: Henrik N. (50), Brian K. (40), Finn (25). Afholdes lørdag den 20.
juni kl. 15.00. 
Jeanett
sørger for nåle. 
Tommy
sender indbydelser ud
(tilmelding med antal). Flemming står for talerne. 
Heidi
undersøger
mulighederne for Tapas. Drikkevarer afklares på næste bestyrelsesmøde.
RCKM: 
Jeanett
og 
Anja
henter startnumre og ur i Ry lørdag den 30. maj.
Der mangler hjælpere  påslag er hængt op i klubben.
Klubmesterskaberne afvikles lørdag den 29. august kl. 13.00 (flyttet fra
første lørdag i september grundet sammenfald med TdG).
8. Glimt, hjemmesiden, nyhedsbrevet, alle
Glimt: Midsommerfest (
Flemming
). Jubilæer (
Tommy
).
Nyhedsbrev: Hjælpere til RCKM (
Tommy
sender).
Hjemmeside: Trine sender Midsommer opslag.
9. Evt.:
Torsdagsroning: Jan har sendt program til Anne. Datoer for kursusafslutning
(EPP2): 6., 9., 20. og 23. august. 
Anne
videreformidler til Annemette for
udsendelse af mail.
Spica rød nr. 22: Martin har efterlyst den. 
Jeanett
tjekker op til handicap den
6. maj.
Ref./Anja

