Bestyrelsesmøde, Kano og Kajakklubben Gudenaa
tirsdag den 14. februar 2017, kl. 19.00 hos Tommy

Til stede: Annemette, Brian, Flemming, Jan, Jeanett, Nils, Tommy
Fraværende:
Næste møde: D. 8. marts hos Annemette
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden /
2. Konstituering af den nye bestyrelse /
Brian kasserer, Flemming næstformand, Annemette referent, Jeanett, 2. referent,
Jan, 2. referentsuppleant.
3. Referat fra sidst /
Podahegn har været og repareret lågerne, men fjedrene er ikke stærke nok, så
Tommy tager fat i dem igen.
Stien er ikke blevet hævet endnu, så det rykker Tommy for.
Skiltning rykker Tommy for.
4. Årsplanen /
Billeder er taget og Tommy sender dem til Boll, sammen med navne, adresser og
telefonnumre/mailadresser.
Der mangler billeder af Casper Vangsøe, Henning Sørensen, Boll og Thomas
Jensen. Annemette prøver at indhente billeder fra dem. Jeanett laver opslag til
klubben.
Årsmøde i DKF: Jeanett vil gerne deltage og evt. Jan.
Mødedatoer for året: 8. marts hos Annemette, 5. april hos Brian, 2. maj hos
Flemming, 8. juni hos Jan, 10. august hos Jeanett, 7. september hos Nils,
11. oktober hos Tommy, Bestyrelsesweekend 3 og 4 nov., 6. dec hos Annemette,
10. januar hos Brian.
Pudse/polerdag og Standerhejsning d. 1. april, praktisk dag d. 6. maj,
Midsommerfest d. 24. juni, Pudse/arbejdsdag d.19. august, klubmesterskab
2. september, Standerstrygning og L
yserød lørdag, d. 7. oktober, julefrokost d. 9.
dec., Generalforsamling lørdag d. 3. februar.
Jeanett sørger for at datoerne kommer i kalenderen på hjemmesiden og bliver
sendt til Henning.

På invitation til “Gule ærter” skal der også inviteres til kilometerpokaloverrækkelse.
Børnepokalen skal måske gives til den første begyndertræning i stedet.
Jeanett spørger NUT og får det rettet i Årsplanen, hvis NUT er med på det.
5. Økonomi og medlemmer /
Eludgifter er blevet lidt dyrere end beregnet, så det er ikke sikkert vi klarer os
med det beløb der er sat af.
Vi har fået nyt rengøringsfirma, Wasa vinduespolering og rengøring.
6. Udvalgene (begyndere, stævne, polo, børnunge, materiel, hus) /
NUT har henvendt sig for at høre om vi vil opfordre vores hjælpeinstruktører til at
tage IPP 3 kursus, så de kan blive opgraderet til instruktører. Tommy snakker med
NUT om at sende mail direkte til hjælperne.
Reparation af kajakker, Flemming undersøger om vi kan få repareret vores
defekte kajakker i Struer eller hos Poca syd for Horsens.

7. Nyt fra DKF, Randers Kommune /
Flemming og hans hjælpere holder møde med TdGkomiteen, mandag d. 20.
februar, kl. 17. Jeanett og Tommy deltager måske også.

8. Stævner og arrangementer /
Heidi er tovholder på RCKM igen i år d. 28. maj.
9. Glimt, hjemmesiden, nyhedsbrevet/
Vi vil gerne at GLIMT udkommer på faste tidspunkter, 2 gange årligt. Tommy
snakker med Henning om det.
Tommy laver en lille beretning om uheldet med de 2 piger der faldt i vandet
til vores havneræs.
10.
Nyt Klubhus /
Der er møde med kommunen d. 28. februar, vedr. godkendelse af tegninger
til nyt klubhus.
11.Evt. Kaffemaskine/ kaffe.
Kurt kan skaffe os en ny kaffemaskine, som den vi har, til en god pris og kaffe
dertil. Det siger vi ja tak til. Flemming aftaler med Kurt og med Thomas.
Nils spørger til regler for kajakpladser der ikke bliver brugt, kunne de flyttes
op i en ikke så attraktiv plads. Vi har regler for dette, som faktisk er fine.
Til næste pudse/polerdag vurderer vi om der er nogen kajakker der skal flyttes.

Ref./Annemette

