Bestyrelsesmøde, Kano- og Kajakklubben Gudenaa
tirsdag den 6. december 2016 kl. 19.00 hos Tommy
Til stede: Brian, Anne, Annemette, Jeanett, Flemming og Tommy.
Afbud fra: Heidi
1. Godkendelse af dagsorden / Tommy, ok
2. Referat fra sidst / Tommy,
Tommy kontakter Poda-hegn for udbedring af låger (lukke, fjedre, højde på låge
ved klubhus, o.s.v.)
3. Årsplanen,
Nytårsroning: Fru Bering køber “brus” og rigeligt med kransekage. Opslag klarer
Jeanett.
Julefrokost: Annemette bestiller 4 borde og sørger for at få dem hentet.
Kilometerstatistik klarer Jeanett.
4. Økonomi, Brian,
194.000 kr i overskud. 542.000 kr på kontoen.
5. Udvalgene,
Tommy ringer til Assentoft glasfiber for at få en aftale om reparation af kajakker.
6. Nyt fra DKF, intet nyt.
TdG, Er i fuld gang med at forberede næste års TdG som samtidig er et 50-års
jubilæum. Næste møde d. 30. Januar.
Randers Kommune / Randers kommune udbedrer den oversvømmede sti bag om
huset.
7. Stævner og arrangementer.
Havneræs, 8. Januar: Heidi tager sig af tilmeldingerne og startlister. Hun har
booket naturcentret. Tommy spørger Ole om han vil lave suppe. Følgebåde, Brian
spørger Per og Tommy leverer en båd. Hjælpere, Eva og Anja. J eanett spørger
dem. Hjælpere til følgebåde, til at bage kage og til servering efterlyses på
nyhedsbrev og på FB. Indkøb af sodavand og øl sørger B
 rian for.
8. Nyt klubhus /
Super møde med medlemmerne og mange fine ideer. Tommy har haft møde med
kommunen og fortalt om vores ønsker. De melder tilbage at det er meget tvivlsomt

om vi får lov til at bygge i højden, men vi skal komme med noget mere konkret, for
at de kan forholde sig til det. B
 rian kontakter Caspersen for at høre om han kan
lave et skitseforslag til os, som vi kan arbejde videre med.
9. Glimt, hjemmesiden, nyhedsbrevet.
Det ville være dejligt at GLIMT kommer med fast interval, fx. April (efter
generalforsamlingen) og efter Standerstrygningen i oktober. Det må vi snakke
med Henning om.
Hjemmesiden skal vi gennemgå en gang om året, lige efter GF. Det sættes i
årsplanen.
10.

Evt.:

Ref. Annemette.

