Bestyrelsesmøde, Kano og Kajakklubben Gudenaa
Tirsdag den 15. september kl. 19.00 hos Anne(!)

Til stede: Anja, Anne, Brian, Flemming, Heidi, Jeanett, Tommy
Fraværende:
Næste møde: 25. november hos Anja
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden / Tommy
Godkendt.
2. Referat fra sidst / Tommy
Materiel: Fortsat problemer med Struerkajakker / T
ommy
3. Årsplanen / Tommy
Medlemsmøde den 3. oktober: Ordet er frit. 
Heidi
orienterer om kvindetræning.
Indgravering af handicap og kammeratskabspokal: J
eanett
Havneræs: 
Heidi
styrer tilmelding. 
Brian
er kontaktperson på Havneræs
hjemmeside.
Fuldmåneroning på hjemmesiden: 
Jeanett
Bestyrelsesweekend: T
ommy
laver emneoplæg.
4. Økonomi og medlemmer / Brian, se fremsendte,
277 medlemmer. Budgettet forventes overholdt.
Der indkøbes højskab til det store toiletrum. F
lemming
5. Udvalgene (begynder, stævne, polo, børnunge, materiel, hus) / alle,
Oplæg om bådkøb fra Henrik: Bestyrelsen kan tiltræde forslaget. B
rian
giver
Henrik besked. 
Tommy
bestiller reservedele hos Max til eksisterende bådpark.
Oplæg om bådsalg fra Henrik: Fuld opbakning til den aktuelle salgsliste.
Fra begynderevalueringsmødet den 10. september: Rigtig mange har taget EPP2
evalueringen i år, så koncept fastholdes (krav). Svømmeprøven skal være taget
inden kurset, bevis medbringes. 
Tommy
undersøger mulighederne. Tiden i
svømmehal bruges i stedet til øvelser med kajak. Beholder i store træk det
koncept, vi har idag med den undtagelse, at der kommer mindre vægt på
kilometer antallet. Det afgørende bliver, hvor længe de er på vandet. Bedre til at
orientere om fordelen ved styrketræning på orienteringsmødet. Alle hjælpere skal
være instruktør 1. Klubben arrangerer kursus. 
Heidi
undersøger mulighederne for

førstehjælpskursus. Der afholdes et opfølgningsmøde med henblik på den
kommende sæsons afvikling af begynderkurser (
Tommy
).
Livreddersituationen: Anne Marie stopper som livredderansvarlig. T
ommy
spørger Casper, Bo og Søren.
6. Nyt fra DKF, Randers Kommune / Tommy
Tommy
afventer svar fra Randers Kommune vedr. omlægning af sti.
Terminsliste 2016: Vi skal have følgende arrangementer på: Randers City Kajak
Marathon (inkl. logo). 
Er indsendt
.
7. Stævner og arrangementer / alle, TdG,
TdG: Komiteen var tilfredse med afviklingen på plænen. Der er evalueringsmøde
den 30. september, hvor 
Flemming
deltager.
Evaluering af arbejdsdag: Der blev lavet mange gode ting. Der var ca. 15
fremmødte.
8. Glimt, hjemmesiden, nyhedsbrevet, alle
Nyhedsbrev: Lørdag den 3. oktober.
Glimt: Vil fremadrettet komme to gange om året. I forbindelse med
standerhejsning og standerstrygning. 
Anne
orienterer Henning.
9. Evt.:
Max forslag: Stafet løb fra Tange til Randers. Er det noget vi kunne være
interesseret i sammen med Marselisborg? Ja. 
Flemming
taler med Max.

Ref./Anja

