Referat, Kano- og Kajakklubben Gudenaa
den 3. maj 2018 kl. 19.00 hos Flemming

Til stede: Annemette, Brian, Flemming, Henrik, Jeanett, Nils, Steffen
Afbud fra:
Næste møde: hos Henrik 4. juni
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden./ Ok.
2. Opgaver fra seneste møde:
- Skilte/kommune? Tommy(kommune) afventer feedback fra Nels Markusen:
Nels Markusen sender skilte til politiet for godkendelse. Brian sender en
forespørgsel om hvor langt de er i processen.
- Gamle træpagajer foræres væk.
Henrik får sat det på FB
- Vi har 3 kap-kanoer. De bliver stort set aldrig brugt, så vi forærer den ene væk.?
Henrik for taget action på det.
- Kortere børnepagajer ?
Henrik snakker med NUT.
- TdG-møde:
Der har været afholdt møde d. 3. april. Flemming og Per deltog.
TdG bliver d. 8. september. Der forsøges at lave en kortere rute. Der laves en
separat havkajakklasse. Silkeborg arrangerer
slalomløb, som vanligt. Der er lavet ny tegning til anden organisering af
målområdet. Der er brug for en del hjælpere til dagen, så Flemming hænger
opgaveliste op i klubben, når der er overblik over opgaverne
- Havmiljøvogter:
Steffen får meldt os til.
3. Årsplanen.
- Planlægning:
Materialer: Henrik, Flemming og Nils,
Morgenbrød: Flemming,

Midsommerfest:
Opslag i klub og på hjemmeside klarer Jeanett.
Mad: Klubben sørger for salat og flute,- Steffen sørger for det.

Brænde til bål: Flemming spørger hos kommunen og hvis ikke de kan levere det
efterlyser han sømfri træ på FB.

4. Økonomi og medlemmer:
Vi er nu steget fra 228 til 246 medlemmer og dertil kommer de nye begyndere.
Der mangler stadig 6000 kr i kontingentindbetaling.

5. Udvalgene:
Begynder: Der er tilmeldt 47 til begynderkurserne.
Stævner: RCKM, indbydelser er sendt ud. Stævnet er d. 27. maj.
Børn-unge: Positiv opstart med mange børn
Materiel: Trætoer har været i Holstebro og den er færdig til afhentning.

6. Nyt fra Randers Kommune: Vi har fået 54.000 kr fra Breddeidrætsmidler til
indkøb af kajakker.

7. Glimt: er sendt til trykker 29/4
Hjemmesiden: vi skal have kigget på formuleringen under tilmelding, da folk
opfatter det som at de kan melde sig til der og det kan de ikke.
Nyhedsbrevet: Brian udsender nyhedsbrev med midsommerfest, efterlysning af
salatbyggere og træ til bål.

8. Nyt Klubhus:
Kjeld fremlagde nye, opdaterede tegninger og diverse udfordringer og
overvejelser. Kjeld tegner færdigt og Brian sender byggeansøgning afsted.
Der skal en dispensation til og det er politikerne der skal tage den beslutning.
9. Evt.
Indkøb af fliserenser: Vi venter og ser i forhold til vores nye byggeri og belægning
på pladsen.
Gennemgang af sikkerhedsreglement: Flyttes til næste møde.

Ref./Annemette

