Bestyrelsesmøde, Kano og Kajakklubben Gudenaa
9. juni 2015 hos Jeanett kl. 19.00
Til stede: Anja, Anne, Brian, Flemming, Jeanett, Tommy
Afbud fra: Heidi
Næste møde: Tommy den 11. august.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden / Tommy
Godkendt.
2. Referat fra sidst / Tommy
Ingen hængepartier!!
3. Årsplanen / Tommy
Klubmesterskaber lørdag den 29. august kl. 13.00. 
Trine
laver opslag.
Arbejds og pudse/polerdag mv. lørdag den 12. september kl. 9.00.
Opslag om fjernelse af hængelåse, veste, tøj o.lign. Pagajophæng. 
Trine
laver opslag.
Afslutning på begynderhold (EPP2) afvikles den 6., 9., 13. og 16. august.
Anne
udsender ny mail samt opdateret opslag til hjemmesiden.
Den 15. august: Åbent hus arrangement kl. 11.0015.00 i forbindelse med
Randersugen.
Jeanett
efterlyser arrangører af ‘store legedag’ på facebook.
4. Økonomi og medlemmer / Brian, se fremsendte regnskab
Dagens medlemstal er 250.
5. Udvalgene (begynder(!), stævne(!), polo, børnunge, materiel, hus) / alle
● Tilbagemeldinger fra de første begynderkurser: Der afholdes et
evalueringsmøde efter sommerferien. 
Flemming
indkalder.
● Polo: Arrangement for skoleelever i september i svømmehallen.
6. Nyt fra DKF, Randers Kommune, Randersugen.
● Nyt om sti/hegnprojektet: Der er ikke indkommet indvendinger i

forhold til anlæg af sti. 
Tommy
tager kontakt til kommunen i forhold
til igangsætning og økonomi.
7. Stævner og arrangementer / alle
● TdG: Intet nyt. 
Flemming
kontakter Ole for et møde inden
sommerferien.
● RCKM: Positive tilbagemeldinger. Der skal findes en tovholder.
● Jubilæum og midsommerfest d. 20. juni: Brian kan desværre ikke
deltage den 20. juni. Finn og Henrik deltager. 
Heidi
bestiller tapas.
Brian
køber drikkevarer.
8. Glimt, hjemmesiden, nyhedsbrevet, alle
Glimt: Datoer fra referatet. Støt brysterne/Standerstrygning/fest lørdag den
3. oktober. 
Anne
videreformidler.
9. Evt.:
Mail fra Jette vedr. trailer elastikker og brug af toilet på campingpladsen i
forbindelse med begyndertur. 
Flemming
sørger for nye elastikker. 
Anne
kontakter motorbådsklubben omkring muligheden for at låne toilet. 
Jeanett
svarer Jette.
Ref./Anja

