Bestyrelsesmøde, Kano- og Kajakklubben Gudenaa
den 8. august 2017, kl. 19.00 hos Nils, Ørnevej 3 i Stevnstrup

Til stede: Annemette, Brian, Flemming, Jan, Jeanett, Nils, Tommy
Fraværende:
Næste møde: 7. September, hos Jeanett, Hobrovej 110 A, st.tv.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden / Check.
2. Redaktør Henning på besøg /
Henning kommer ikke så meget i klubben mere, så han har brug for hjælp til at
finde aktive folk der kan skrive artikler/skrives artikler om. Han vil gerne have input
fra bestyrelsen. Henning vil ligeledes gerne have referatet fra bestyrelsesmøderne
asap. Bestyrelsen skal være bedre til at fodre GLIMT….det er et fast punkt på
vores dagsorden, som vi skal forholde os mere til.
3. Referat fra sidst /
Tommy har et hængeparti omkring hjemmesiden. Tommy skal have fat i Martin og
afholde et materieludvalgsmøde med ny mand,- Per.
4. Årsplanen /
Pudse/polerdag skal være d. 26. August kl. 9. Jeanett hænger opslag op. Liste
med arbejdsopgaver vedhæftes opslaget.
Klubmesterskab: 2. September kl. 13. Jeanett laver opslag og husker klassen for
årets og sidste års begyndere. Jeanett checker medaljer og spørger Heidi om hun
vil hjælpe.Tidstagere sørger Jeanett for. Pokaler skraber Annemette sammen.
Kagebagere efterlyses på FB af Annemette.
5. Økonomi og medlemmer /
Der har i år kun været 36 begyndere, så der mangler faktisk et helt hold, både
som indtægt, men også som potentielle medlemmer. Ærgerligt. Vi kører måske et
begynderhold mere nu her efter havnens dag, hvis der er mindst 8. Tommy skaffer
instruktører.
6. Udvalgene:
Begyndere: Linda skal have adgang til netbanken, så hun kan checke at
begynderne får betalt 14 dage inden kursusstart. Brian snakker lige med hende
om det.

Materiel: 10 nye pagajer er forsvundet fra klubben inden sommerferien. Vi spørger
Henrik om han har en liste over de pagajer der mangler/han har købt.
7. Nyt fra Randers Kommune:
Jeanett har talt med Tommy Schølers-Troelsen fra Natur og Miljø, som er vidende
om, at de har klippet 2 af vores hængelåse på vores nye låge og han insisterer på
at lågen skal være ulåst. Tommy tager et møde med ham.
8. Stævner og arrangementer /
Havnedagen: Tommy sørger for bassin og instruktion på havnen, og Brian er i
klubben og hjælper dem der kommer der.
TdG: Flemming mangler hjælpere, 8-10 personer. Der kommer bassin til at prøve
kajakker i og et roergometer på plænen.
9. Glimt:
Efterlysning af pagajer (Annemette), Opdatering på klubhusbyggeriet (Brian)
10. Nyt Klubhus:
Tommy, Kjeld og Brian holder møde med kommunen nede i klubben, dato bliver
aftalt sidst på ugen. Brian er påbegyndt udfærdigelse af brev til politikere, men nu
venter vi lige og ser.
11. Evt:
Effektiv kommunikation i bestyrelsen:
Vi skal gøre os umage med at få udført de opgaver der er uddelegeret fra gang til
gang. Vi snakker videre om emnet på bestyrelsesweekenden.
Regler for brug af ny båd, diskuteres på næste bestyrelsesmøde. Andet punkt til
næste møde: Gennemgang af årsplan og evt flytning af punkter, så der kommer
opslag i klubben tidligere
Ref./Annemette

