Bestyrelsesmøde, Kano- og Kajakklubben Gudenaa
den 5. februar 2018 kl. 19.00 hos Steffen

Til stede: Annemette, Brian, Flemming, Henrik, Jeanett, Nils, Steffen
Afbud fra:
Næste møde:
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Referat fra sidst /
Tommy mangler oplæg til sikkerhedsregler. Status?
Tommy har lavet oplægget
og Brian finder oplægget og sender det rundt.
Annemette mangler opdatering af årsplan. Status?
Er opdateret.
Jeanett husker at snakke med Boll om webmaster. Status?
Martin vil gerne hjælpe med hjemmesiden. Henrik snakker med ham om det.
Tommy mangler at snakke med NUT om begynderarrangement. Status?
Steffen snakker med Tommy og NUT om begynderarrangementet.
3. Årsplanen.
- Konstituering af ny bestyrelse::
Næstformand Flemming, Kasserer Brian, Sekretær Annemette.
- Tage billeder af bestyrelsen til hjemmesiden og til opslagstavlen:
Henrik og Steffen skaffer billede, Steffen laver nyt opslag med bestyrelsen til
klubben.
- Nedsætte diverse udvalg. se pkt. 5.
- Deltagere til DKF årsmøde i marts:
Vi deltager ikke i år.
- Fastsætte dato for bestyrelsesmøder og bestyrelsesweekend, helst i efteråret.
14/3,- Annemette, 9/5,- Brian, ⅗,- Flemming, 4/6,- Henrik, 6/8,- Jeanett,
4/9,- Nils, 3/10,- Steffen, bestyrelsesweekend 10-11/11, 5/12,- Annemette,
7/1,- Brian. Generalforsamling, 2/2-2019.
- Planlæg mødeaften med udvalgene.
Udvalgsmøde 8/3 kl. 19.00. Steffen sørger for indkaldelse.
- Planlæg datoer for arrangementer i året: standerhejsning, pudse-poler, praktisk dag, midsommerfest, pudse-praktisk dag, standerstrygning, julefrokost o.s.v.
Standerhejsning, Pudse-polerdag og praktiksdag, samt standerhejsningsfest 7/4,
Midsommerfest 23. juni, Handicap 2. maj, Pudse-praktisk dag 18. august
Lyserød lørdag/Standerstrygning/fest d. 6. oktober, julefrokost 8. december.

-

-

Planlægning af standerhejsning og medlemsmøde;
Opslag til Pudse-praktisk-standerstrygning-dag laver Trine.(Flemming).
Øvrig planlægning på næste bestyrelsesmøde.
Planlægning af Pudse-polerdag/praktisk dag; Flemming og Nils snakker med
kommunen om stolper til hegn

4. Økonomi og medlemmer:
263 medlemmer. Girokort er på vej ud.

5. Udvalgene (begynder, stævne, polo, børn-unge, materiel, hus) /
Forslag til begynderudvalget om videooptagelser af sidste års begyndere
samt de nye begyndere.
- Brian er i gang med at arrangere kigge-adgang til Linda til vores konto. Status?
Der arbejdes på det.
- På næste arbejdsdag vil vi sætte hegn op mellem hus og til container. Status?
Planlægges lavet til næste praktiske dag.
- Status på tidligere oprettede udvalgsbeskrivelser.
Udvalgsbeskrivelserne opdateres på udvalgsmødet.

6. Nyt fra Randers Kommune /
Tommy har haft møde med Tommy- Han får lavet skiltene (hold jer væk og
cykelomkørsel). Status?
Nils snakker med “Tommy-kommunemand” om hvordan det går med skiltene.
Steffen og Flemmings møde med Randers Kommune og vandsportforeninger.
Information om hvor mange penge man kan søge de næste par år. Ønsker mere
samarbejde på tværs af de forskellige klubber. Flemming gjorde rede for vores
ønske om nyt klubhus og vigtigheden af vores beliggenhed.
Nye pontoner til bl.a. TdG er oplagt at støtte med midler.
Fx. Nyt fitnessudstyr til vores nye klubhus kan vi søge om.
Forslag om Erfa-gruppe blandt de forskellige vandsportsforeninger, for at
koordinere ønsker, behov mm.
7. Stævner og arrangementer, Havneræs/
Overskud på vores havneræs på 5300 kr.
Punktet udgår fremover og tages under pkt. 3.
8. Glimt, hjemmesiden, nyhedsbrevet /
Steffen skriver “Lysglimt” til Glimt

Ny bestyrelse til Glimt, Steffen.
Hjemmesiden opdateres med ny bestyrelse: Steffen opdaterer.
Vi ønsker en kalender i GLIMT igen. Steffen snakker med Henning om det.

9. Nyt Klubhus, “Klimabånd”.
Kjeld Kahr har tilbudt at arbejde videre med Klimabåndet og dets
betydning/muligheder/begrænsninger for vores fremtidige klubhus...Status?.
Kjeld vil gerne deltage i et bestyrelsesmøde hvor vi snakker klimabånd. Han
inviteres til bestyrelsesmødet i marts. (Brian)
Brian har rundsendt skrivelse om nyt klubhus til de nye byrødder. Der er kommet
nogen tilbagemeldinger og bl.a. Daniel Madie har lovet at knokle for at bære den
videre.
10. Evt.
Per Jensen: Indkøb af buskrydder?
Vi bevilger penge til indkøb af buskrydder til pleje af området. Brian giver Per
besked.
Jette Fuhlendorf: Vinterbader-kontingent?
Vi ønsker ikke at oprette et særligt vinterbade-kontingent.
Afskedsgave til Jan og Tommy sørger Annemette for. Afleveres til standerhejsning
Martin inviteres specifikt til standerhejsning. (Annemette)

Ref./Annemette

