Bestyrelsesmøde, Kano og Kajakklubben Gudenaa
tirsdag den 5. april 2016 kl. 19.00 hos Annemette

Til stede: Annemette, Anne, Brian, Flemming, Heidi, Jeanett, Tommy
Fraværende:
Næste møde: Var aftalt til 3. maj hos Anne, men der er Anne ude at rejse, så…næste
møde bliver hos Brian (og derefter hos Anne).
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden / Tommy
Godkendt.
2. Referat fra sidst / Tommy
Tommy har snakket med Dreier og fået et afslag i prisen på 1000 kr.
Ref. godkendt.
3. Årsplanen / Tommy
Arbejdsdag 21 maj.Trine laver opslag. Vi mødes kl 9. i klubben. 
Brian
tager mor
genbrød med
Arbejdsopgaver: Pagajophæng (
Tommy
), maling (
Flemming
), fjernelse af ukrudt,
hængelåse i dameomklædning (
Annemette
), portstop (
Tommy
), rengøring i
kanocontainer. Montering af gitter for vindue (
Flemming
), Checkning af nøgler
(
Brian
).
Der er rotter i kanocontaineren, så A
nne
vil ringe efter rottefænger.
Handicaproning starter 4. maj kl. 19.
.
4. Økonomi og medlemmer / Brian
240 medlemmer for nuværende. Spændende om den nye begynderstruktur giver
fastholdelse af flere begyndere.
5. Udvalgene (begynder, stævne, polo, børnunge, materiel, hus) / alle, der er møde
den 6. april...
Møde med udvalgene i morgen d. 6. april.
Stikord til dagsorden: Planer for den kommende sæson, arrangementer,
Brug for/mgl på hjælp fra bestyrelsen, økonomi, mødetidspunkt og form?
Heidi har været afsted med de unge, som virker topmotiverede.

i

6. Nyt fra DKF, Randers Kommune / Tommy, idrætskonference i Randers/Heidi,
Årsmøde i DKF i næste weekend, vi deltager ikke i år.
Heidi har været til idrætskonference i kommunen, hvor hun hørte noget om tilskud.
Der var fokus på tilskud til energirenoveringer, der i længden vil spare kommunen
lokaletilskud. Skævvridning mellem udgifter for indendørs og udendørssport, der
kan medføre nedsættelse af lokaletilskud. Fastholdelse af unge: skal kommunen
bruge penge på en medarbejder der er dedikeret til denne opgave? Der blev vendt
mange problemstillinger, bl.a. med hensyn til frivillige i klubberne, økonomi og
m.m.
7. Stævner og arrangementer / alle, RCKM, K2Mix i Ry, Paradisløbet,TdG,
Heidi har lavet en ungdomstrimrute på 5 km på RCKM. Indbydelse sender
Heidi

til DKF og får den på deres facebookside. Derudover har vi en mailliste, som
nok trænger til en opdatering. Heidi har søgt om tilskud fra Randers kommune til
arrangementet. 
Tommy
laver skemaer med opgaver ved RCKM som bliver hængt
op i klubben. 
Tommy
spørger Ina og Jan om hjælp til mad på dagen.
Opslag om K2 mix i Ry og Paradisløbet er hængt op i klubben.
8. Glimt, hjemmesiden, nyhedsbrevet, alle.
Intet nyt.

9. Evt.: Nyt klubhus, mail til Ole Pihl
Ole Pihl fra Aalborg Universitetscenter har bedt os se bort fra det tilbud vi har fået
på tegning af nyt klubhus. Vi skriver en mail om hvad vi gerne vil have og sender
til dem. 
Tommy
laver et oplæg :)
Ref./Annemette

