Bestyrelsesmøde, Kano og Kajakklubben Gudenaa
tirsdag den 11. august 2015 hos Tommy

Til stede: Anne, Brian, Flemming, Heidi, Jeanett, Tommy
Fraværende: Anja
Næste møde: hos Anja den 15. september
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden / Tommy
Godkendt
2. Referat fra sidst / Tommy
Gennemgået og godkendt
3. Årsplanen / Tommy
Gennemgået
4. Økonomi og medlemmer / Brian, se fremsendte, medlemmer  tidligere og udefra
kommende (krav?), 
Tommy
skriver oplæg herom,
Pt. 275 medlemmer, min. 36 efter begynderkurset,
Vi kan lægge kr. 100.000, til side til kommende byggeri ,
5. Udvalgene (begynder, stævne, polo, børnunge, materiel, hus) / alle, Henriks
oplæg om kajakker,
Polo: Casper har fået liste med årets nybegyndere,
Børnunge, DKF efterlyser ikkekonkurrencerettede aktiviter (NielsUlrik?),
Stævner: 67 stykker tilmeldt Vendelboløbet,
Materiel: Fortsat problemer med Struerkajakker / T
ommy
Hus: Fortsat utæthed mellem gammel og ny del på bådhus / 
Tommy
Henriks udskiftningsplan: God plan, som vi vil følge ved kommende udskiftninger,
men vi kan ikke gøre det i så hurtigt tempo, som Henrik lægger op til, med den
nuværende økonomi. Evt. kontingent stigning overvejes. Punktet behandles på
det kommende bestyrelsesmøde. Henrik spørges om liste over
anvendelsesoversigt og om forslag tll indkøb i indeværende år / 
Brian
6. Nyt fra DKF, Randers Kommune, indhegning af område/Tommy
7. Stævner og arrangementer / alle, Åbent Hus, klubmesterskaber, TdG, praktisk
dag, standerstrygning+
Klubmesterskaber:
Heidi
laver medaljer
Jeanett
indsamler pokaler
Arbejdsdag:
Heidi
køber morgenmad,
Kajakker (kun grønmærkede), polergrej / 
Flemming

Male bådhus, pensler / F
lemming
Fliser og rengøring,
Fælde træ, sav,grensaks / 
Tommy
Sortere svømmeveste (inden udskiftning)
Støt Brysterne:
Anne
køber morgenmad
Jeanett
resten
Standerstrygning:
Kagebagere efterlyses, 
Anne
efterlyser på Facebook
Trine og Annemette resten / F
lemming
TdG: Der er møde i morgen. Mad m.m. udliciteres, så behovet for hjælpere
bliver begrænset (forventet 10 til 15 personer)
Julefrokost 12.12.2015 kl. 18.30
8. Glimt, hjemmesiden, nyhedsbrevet, alle
Manglen på indlæg til Glimt giver anledning til at overveje, om vi skal reducere
det til to blade om året (forår og efterår)
9. Evt.:
Stemmesedler til kammeratskabspolalen, 
Heidi
Ref./Tommy

