Bestyrelsesmøde, Kano og Kajakklubben Gudenaa
tirsdag den 9. august 2016 kl. 19.00 hos Flemming

Til stede: Annemette, Anne, Brian, Flemming, Heidi, Jeanett, Tommy
Afbud fra:
Næste møde: 6. september hos Heidi.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden / Tommy
Godkendt
2. Referat fra sidst / Tommy
Godkendt.
3. Årsplanen / Tommy
Der skal lægges stemmesedler til kammeratskabspokal. H
 eidi sørger for det.
4. Økonomi og medlemmer / Brian, se fremsendte regnskab,
Økonomien ser fin ud og vi regner med at kunne holde budgettet.
Vi mangler pagajer mellem 2.102.15 cm. Vi spørger Henrik om han vil gennemgå
pagajerne og vurdere om nogen skal kortes ned eller der skal købes nye.
Der er plads til indkøb af 2 nye kajakker.
Brian snakker med Henrik.
Vi er nu 269 medlemmer.
5. Udvalgene (begynder, stævne, polo, børnunge, materiel, hus) / alle, møde med
AUCstuderende vedr. byggeri/Tommy,
Annemette vil gerne ud af begynderudvalget. Linda spørges af A
 M
Materiel, trailer mangler nogen stik, som Flemming sørger for.
Rengøringen er under al kritik. Jeanett klager over det, eller finder et nyt firma.
Tommy har fået en aftale med de arkitektstuderende i klubben d. 18. aug. 14.
Kommunen bliver inviteret. Når vi har ideer fra dem, inviterer vi til medlemsmøde
en lørdag.
Hegnet til ny sti er flyttet, så vi håber der snart bliver ændret på stiføringen.
Tommy spørger til hvornår der sker mere. Tommy rykker endvidere tømreren for
pris på låger.

6. Nyt fra DKF, Randers Kommune / Tommy.
Vedr. henvendelse fra Go’ Bgym’, så spørger Heidi NUT om evt. tilknytning til
Børn og unge. Casper orienteres om at kajakpolo kommer i kataloget.
7. Stævner og arrangementer / alle, Terminslisten (fremsendt af Brian d.d.), praktisk
dag, Klubmesterskab.
Heidi tilføjer RCKM til DKF’s terminsliste.
Praktisk dag, arbejdsopgaver:
Maling af bådhuse,
Pagajstativer repareres,
Rengøring af baderum (læg bruseslanger mm i eddike).
Fjernelse af ukrudt langs bådhuse.
Oprydning i træningsrum,
Nye brusehoveder i dameomklædning.
Tænd/sluk kontakt i gangen.
Webcam opsættes.
Indkøb til praktisk dag:
Malerspande (Flemming)
Skrap rengøring til baderum (Flemming)
Afkalkning til brusere (Flemming)
Webcam (Brian)
Polerklude (Flemming)
Polervoks (Flemming)
Brusere (Flemming)
Jeanett tilføjer lige efterlysning af stiger og buskrydder på Indbydelsen til praktisk
dag.
Klubmesterskab:
Tidtagning ok.
Kagebagning er efterlyst på opslag.
Indkradse pokaler (Anne)
Medaljer (Heidi)
TdG:
Næste års løb (50 år) er allerede under planlægning!!!
Flemming har ophængt hjælperlister i klubben. Der er behov for ca. 24 hjælpere.
8. Glimt, hjemmesiden, nyhedsbrevet/ alle.
9. Evt.

Ref./Annemette

