Referat, Bestyrelsesmøde, Kano- og Kajakklubben Gudenaa
den 2. maj 2017.

Til stede: Annemette, Brian, Flemming, Jan, Jeanett, Nils, Tommy
Næste møde: 8. juni hos Jan.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden /
2. Referat fra sidst /
3. Årsplanen, gennemgang af hjemmesiden /
Midsommerfest d. 24. juni kl. 18.30. Salater/flute-magere og heksemager
efterlyses af Jeanett på FB. Flemming skaffer brænde.
Hjemmeside: Vi gemmer “Begynder”(Tommy) og “Aktiviteter” (Jan) gennemgåes
næste gang.
4. Økonomi og medlemmer /
Der er styr på alle kontingenter og der begynder at komme indtægter fra
begynderkurserne.
5. Udvalgene (begynder, stævne, polo, børn-unge, materiel, hus) /
RIB-båd,
Begynder: Instruktørmøde var der 13-14 deltagere og der er fordelt
instruktører/hjælpere på begynderkurserne.
Per Spejder har været forbi og holdt kursus for hjælpere/ instruktører.
Introaften med de nye begyndere,- ca. halvdelen dukkede op.
Stævne: Få har været afsted til havneræs. Der er Paradisløb på søndag, d. 7. maj
Polo: Intet nyt
Børn/unge: Der er ikke så mange børn på holdet i år.
Materiel: Der er repareret de grove skader på kajakkerne og 2’eren er også
repareret.
Hus: Alle hængsler og låse er smurt. Vi mangler hængelåsen til porten nede ved
klubbben. Jeanett og Nils arbejder på en ny lås med samme nøgle, som til de
øvrige hængelåse.
RIB-båd: Vi har fået tildelt penge fra bredde-idrætsmidlerne til køb af RIB-båd.
Brian sørger for indkøb af dette.

6. Nyt fra DKF, Randers Kommune, mail fra Nicolai Estrup,
Vi har fået en klage over at en er blevet skældt ud for at have cyklet igennem
porten, som stod åben.
Den store dobbelt låge holder ikke, så der skal sættes noget understøttelse under.
Der skal ændres på lågen mod vest, så den kun kan
åbne udad og der skal sættes fjeder på, meget gerne stærkere fjedre på begge
låger. Nils finder noget der duer.
Poda hegn har rettet det til, de mener der skal til og vi har betalt regningen.
Aktivitetsdag 19. august: Vi er inviteret til møde vedr. aktivitetsdag på
Havnedagen
i Randers ugen. Tommy kan deltage i mødet. Vi aftaler efterfølgende at holde et
ekstra begynderkursus, for ikke at brænde evt. interesserede af.

7. Stævner og arrangementer, RCKM, TdG /
RCKM: Heidi har styr på arrangementet. Hun har lavet opslag hvor hun efterlyser
hjælpere.
Tdg: Flemming har været til møde vedr. TdG. Swim-run bliver til noget om
formiddagen i Randers. Der bliver stadig satset på både ultraløb fra Silkeborg og
cykelløb. I Silkeborg og Ans bliver der mulighed for at prøve at ro.
Komiteen vil gerne være med til arrangementet på plænen.
8. Glimt, hjemmesiden, nyhedsbrevet /

9. Nyt Klubhus, svarbrev (forslag sendes i separat mail ) incl. aktivitetsplan sendes
til Nguyet,kommunen.
Jan får lavet aktivitetsplanen torsdag og så får vi sendt besvarelsen på
kommunens spørgsmål afsted.
Vi vil “klage” vores nød til Kultur- og fritidsudvalgets medlemmer. Vi hører Lone
Kudahl om hun vil sammenfatte et brev for os. Vi afventer lige svar.
10.

Evt., Skab på badeværelset.
Er “bevilget”. Per sørger for opsætning

Ref./Annemette

