Kano- og Kajakklubben Gudenaa
Referat bestyrelsesmøde,
den 4. september 2018 kl. 19.00 hos Nils

Til stede: Nils, Brian, Flemming, Henrik, Jeanett, Steffen
Afbud fra: Annemette
Næste møde: hos Steffen 3. oktober
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden./ Ok.
2. Opgaver fra seneste møde:
- Skilte/kommune? Tommy(kommune) afventer skiltegodkendelse fra politiet.
- Persondatabeskyttelse:
Information om GDPR sendes til vores medlemmer, samt det skal på vores
hjemmeside. For nye medlemmer henvises derefter til hjemmesiden. Brian sørger
for det. Det undesøges om der skal laves underskrevne dataaftaler med de
dataholdere Gudenaa samarbejder dem. HBC/Brian følger op.
- Skilte på låger. Ok
- Førstehjælpskurser via DKF. Tilmeldt, kursus 7 oktober hos os..
- Septiktank, Flemming tager kontakt til kommunen, vedr. evt. højvandsspærre.
3. Årsplanen.
6. oktober:
Standerstrygning / medlemsmøde, oplæg til medlemsmøde, materiel-rep.
Standerstrygningsfest
Festudvalget har arrangeret en super fest :-), afventer flere hjælpere til evt.
madlavning, alt. mad udefra. Steffen har vimpel
Input til DKF kalender/terminsliste RCKM:
Heidi laver sørger for det.
Bestyrelsesweekend 17/18 november. Hos Brian i Blokhus.
Input til agenda sendes til Steffen.

4. Økonomi og medlemmer:
Vi er 297 medlemmer. 7 nye medlemmer.
Vi ligger noget over budget på nuværende tidspunkt.

5. Udvalgene:
Begynder: IPP prøver igang. Indkaldt til evaluering den 25. oktober. incl.
bestyrelse.
Stævner: Lyserød lørdag, Jeanett er stævnemaster.
TdG: Flemming mangler enkelte hjælpere, der er stort set styr på alt.
Havneræs, Steffen tager kontakt til Frank Haupt fra Ry.
Børn-unge:
Materiel: Der er mange både ude af drift, vi undersøger mulighederne for at få
flere i gang med båd reparation.
Nye både i klubben, 2 stk Fusion T1, en Knysna Vantage kapbåd og en Sipre
Thunder Kid børnekajak.

6. Nyt fra Randers Kommune:
?
7. Glimt: Næste udgivelse Oktober. Henning ønsker sig artikler og/eller forslag.
Steffen laver lidt om de nye kajakker. Jeanett sørger for en beskrivelse af
fuldmånetur. Steffen sørger for artikler om Sverige og Lysglimt.
Hjemmesiden: Vi mangler at få webcam op, som viser vejret på åen. Vi vil gerne
et kamera der fx. tager et billede hver halve time (som ikke bliver gemt). Henrik
graver lidt i reglerne for det.
Formuleringen under tilmelding skal ændres, så nye medlemmer bliver gjort
opmærksom på vores GDPR. samt at nye medlemmer skal fremvise IPP2 i tureller kapbåd, eller på gennemføre begynderkursus i klubben.

8. Nyt Klubhus:
Opdaterede tegninger er hængt på opslagstavlen.
Byggeansøgning indsendt. Sagen er under politisk behandling, svar forventes i
september..

9. Evt. Vi mangler nåle til 25 og 40 års jubilarer. Jeanett har bestilt nye.

Ref./Henrik

