Bestyrelsesmøde, Kano og Kajakklubben Gudenaa
onsdag den 6. januar 2016 hos Brian

Til stede: Anja, Brian, Flemming, Heidi, Jeanett, Tommy
Fraværende: Anne
Næste møde: Aftales i den nye bestyrelse….
Dagsorden: Mødets formål er primært at forberede generalforsamlingen, så jeg regner
med at vi går lidt hurtigt igennem de øvrige punkter :)
1. Godkendelse af dagsorden / Tommy
Godkendt.
2. Referat fra sidst / Tommy
Dato for førstehjælpskursus (den 6. marts) videreformidles via begynderudvalget
(
Flemming
). Tænkt til dem som gerne vil være hjælpere på begynder og
børneholdene og uddannes til instruktør 1.
3. Årsplanen / Tommy
Planlægning af generalforsamling, se punkt 7.
4. Økonomi og medlemmer / Brian,
Regnskab 2015 og forslag til budget 2016 blev gennemgået.
Overvejelser om kontingentforhøjelse til kajakanskaffelser.
267 medlemmer d.d.
5. Udvalgene (begynder, stævne, polo, børnunge, materiel, hus) / alle, møde med
begynderudvalget om ny struktur / Tommy
Begynderudvalg: Aftalt at Tommy og Flemming mødes med N.U.T. for at
planlægge årets begynderkurser (
Tommy
).
6. Nyt fra DKF, Randers Kommune / Tommy
Henvendelse fra SIKR: Interesseret i at få flere medlemmer. 500 kr. årligt for
medlemskab. T
ommy
har lovet en tilbagemelding. Tager det op i den nye
bestyrelse.

7. Stævner og arrangementer / alle, opfølgning på Havneræs,
GENERALFORSAMLINGEN (evt. til sidst)
Opfølgning på Havneræs: Mange har udtrykt ønske om at kunne betale via
bankoverførsel. Fremover skriver vi klubbens kontonummer i den tekst, vi skriver
på Havneræs hjemmesiden. Mange fremhævede, at sikkerheden var god med to
følgebåde og en havkajak.
Generalforsamling:
● Beretning: T
ommy
● Budget 2016: B
rian
● Uddeling af km pokaler: J
eanett
● Køb af flasker til afgående bestyrelses og udvalgsmedlemmer: H
eidi
● Dirigent: Bestyrelsen indstiller Henrik Bach (
Tommy
)
● Referent: Bestyrelsen indstiller Jørgen Lang (
Tommy
)
● Gule ærter og pølser: F
lemming
spørger Trine. Heidi vil gerne hjælpe.
● Kagebagning: F
lemming
og A
nja
● Øl og vand: Er i klubben
● Kopi af regnskab: B
rian
Dagsorden:
● Jf. vedtægterne
● Beretning fra udvalg: Tommy samler ind (
Tommy
)
● Forslag fra bestyrelsen:
○ Ændring af sikkerhedsregler: A
nja
● Fastsættelse af kontingent: B
rian
● Valg af formand: Tommy genopstiller
● Valg af bestyrelsesmedlemmer: Anja og Brian er på valg. Brian genopstiller.
Anja genopstiller ikke.
● Valg af to suppleanter: Heidi og Anne genopstiller.
● Valg af to revisorer: B
rian
spørger om de ønsker at genopstille.
Brian
udsender indkaldelse.
8. Glimt, hjemmesiden, nyhedsbrevet, alle
Tommy
taler med Henning om antallet af Glimt i 2016.
9. Evt.:
Multitræningsmaskine: Investering i nyt udstyr afventer bedre muligheder i nyt
klubhus.
Forslag om kontakt til arkitektstuderende ift. tegning af klubhus: Skitsere tidsplan
på generalsamling (
Brian
).
Kajakløb: Max har foreslået et hold klubløb (evt. fra Bjerringbro til Randers). 4 på

et hold. Holdet skal i mål samlet, det vil siger, der skal samarbejdes. Skal være
både 1er og 2er kajakker med. Lyder som en spændende ide. Hvornår skal det
ligge? Er det noget vi er interesseret i at stå for? En mulighed kunne være i
weekenden den 13. og 14. august. F
lemming
arbejder videre med projektet og
nævner det på generalforsamlingen under eventuelt.
Strøm i container: T
ommy
kontakter elektrikeren.
Ref. Anja

