Bestyrelsesmøde, Kano- og Kajakklubben Gudenaa
den 8. marts 2017, kl. 19.00 hos fru Bering

Til stede: Annemette, Flemming, Jan, Nils, Tommy
Fraværende: Brian, Jeanett
Næste møde:
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden /
2. Referat fra sidst /
Billederne vi tog af bestyrelsen er ikke kommet videre end til Tommys kamera.
Det gør han lige noget ved.
Vi må lige høre Jeanett om hun har snakket med NUT om uddeling af pokaler til
børnene.
Tommy husker lige at snakke med Henning om 2 x GLIMT udgivelser årligt på
faste tidspunkter.
3. Årsplanen /
Pudse-polerdag og standerhejsning,- Flemming hører Trine om hun vil lave opslag
Vi mødes kl. 9 til rundstykker, derefter polerer vi. Kl. 14 er der standerhejsning.
Jan køber rundstykker. Kagebagere efterlyser Annemette på Facebook.
Flemming sørger for pudseklude og spørger Martin og Co om de vil vaske
kajakkerne af inden.
Brian checker lige om der er nogen 25 eller 40 års jubilarer.
Tommy checker lige om der er en stander der er i orden.
Gennemgang af hjemmesiden,- Nils checker forside, Flemming “For medlemmer”,
Tommy “Begyndere”, Jan “Aktiviteter”, Jeanett “Om klubben” og Annemette
“Kalender og kontakt”.
4. Økonomi og medlemmer /
Det ser fint ud.
5. Udvalgene (begynder, stævne, polo, børn-unge, materiel, hus)
Førstehjælpskursus skal planlægges den aften hvor instruktører/hjælpere
mødes. Tommy snakker med NUT om indkaldelse.
Trailerudvalget har et hængeparti med næsehjul, glas og stik. Trailer-udvalgsformanden tager affære.

6. Nyt fra DKF, Randers Kommune / Tommy, sti+hegn, lukkemekanismerne skal
være bedre, meget bedre, vi vil ikke betale fremsendte regning!!; stien skal
hæves; skiltene skal monteres nu inden sæsonen Tommy
7. Stævner og arrangementer / TdG:
16. marts afholder vi medlemsmøde vedr. TdG, hvor Mette Bertelsen også
deltager.
Der bliver sammen med TdG afholdt Mountainbikeløb, trailløb og landevejsløb fra
Silkeborg til Randers.
Til TdG bliver der flere klasser for ungdom og der bliver åbnet op for 4’er kajak
også.
8. Glimt, hjemmesiden, nyhedsbrevet/
Intet nyt.
9. Nyt Klubhus, Kjeld
Jan laver en aktivitetskalender og Tommy laver et svarbrev, som sendes til
kommunen..
10.

Evt.

Ref./Annemette

