Kano- og Kajakklubben Gudenaa
Referat, bestyrelsesmøde,
den 3. oktober 2018 kl. 19.00 hos Steffen

Til stede: Annemette, Nils, Brian, Flemming, Henrik, Jeanett, Steffen
Afbud fra:
Næste møde: Bestyrelsesweekend 17-18. november
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. HBC/Brian følger op.
- Septiktank, Flemming har haft kontakt til Vandmiljø Randers, men da Birthe Thorn
holder ferie, så kontakter Flemming hende igen efter d. 9. okt, vedr. evt.
højvandsspærre.
3. Årsplanen.
6. oktober:
Standerstrygning: Kage. Der er nok.
Uddeling af pokaler,- Jeanett prøver at få indgraveret handicappokalen, som skal
uddeles sammen med kammeratskabspokalen.
Medlemsmøde .Oplæg til medlemsmøde/Steffen
Standerstrygningsfest: Festudvalget har arrangeret en super fest :-)

Bestyrelsesweekend 17/18 november. Hos Brian i Blokhus. Vi tager derop fredag.
Fordeling af opgaver/indkøb er tastet ind i skema.
Input til agenda sendes til Steffen.
Julefrokost: Det får festudvalget styr på :-)
4. Økonomi og medlemmer:
Vi holder budgettet. Vi er 298 medlemmer nu.
5. Udvalgene:

Begynder: Indkaldt til evaluering den 25. oktober. incl. bestyrelse. Steffen, Jeanett
Henrik og måske Annemette deltager.
Stævner: Lyserød lørdag, Jeanett er stævnemaster.
Havneræs 4/11 Horsens.
TdG: Ref. fra evalueringsmødet Flemming:
Deltager-evalueringerne har været fine. Sideaktiviteter på plænen er der ingen
interesse for. Vi ønsker ikke at deltage i planlægningen næste år, men hjælper
gerne med udførelsen.
Børn-unge: Sidste træningsdag var 1. oktober. Der har været stor tilslutning
hele året.
NUT er blevet opfordret til at indkalde til et evalueringsmøde. Steffen følger op på
det.
Materiel: Der er mange både ude af drift, vi undersøger mulighederne for at få
flere i gang med båd reparation. Per er den ansvarlig for materiellet nu og så vil
vi høre Lars Bentsen om han har lyst til at hjælpe.
Nye både i klubben: Vi har fået en del nye både, Kape Spirit 51, Kape Spirit 55,
Kape Master 46, samt en børnekajak Sipre Thunderkid. Der er Vajdaer på vej.

6. Nyt fra Randers Kommune:
Ref. fra møde 2/10 med sejlklub og roklub:
Vi har fået pontonner til fælles brug. der bliver bestilt en RIB båd, som vi regner
med at bruge til Havneræs. Den kommer til at ligge i sejlklubben.
Næste møde bliver sammen med kommunen for at afklare skoleaktiviteter.
7. Glimt: Næste udgivelse Oktober. Henning ønsker sig artikler og/eller forslag.
Steffen laver lidt om de nye kajakker. Ok
Jeanett sørger for en beskrivelse af fuldmånetur.
Steffen sørger for artikler om Sverige og Lysglimt. OK
Steffen har skrevet om vinterroning / beklædning. OK
Jeanett skriver til Henning hvem der er blevet stemt på til kammeratskabspokalen mm.
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 indmeldelse skal ændres, så nye medlemmer bliver gjort

opmærksom på vores GDPR, samt at nye medlemmer skal fremvise IPP2 i tureller kapbåd, eller gennemføre begynderkursus i klubben.

8. Nyt Klubhus:
Byggeansøgning indsendt. Sagen er under politisk behandling, svar forventes i
oktober

9. Evt.
Jubilæumsnåle er kommet. Udleveres til standerstrygning Steffen inviterer dem.
Henrik inviterer Freddy.
Deltagelse i DKF møde 12. november i Vejle? Jeanett og NUT og evt. Steffen
tager med.
Plante buske mellem kano-container og klubhus? Steffen tager kontakt til
Marianne for at høre hvilken beplantning der er velegnet… det har hun nemlig styr
på.
Vores træværk/pontoner ved vandet er slidte. Vi skal have indhentet tilbud på
renovation af pontoner og bolværk. Steffen sørger for det. Derefter snakker vi med
kommunen om tilskud til det.
Steffen vil snakke med kommune-Jesper om muligheden for at få etableret en
kanoslidske lige udenfor vores område.
Pagajer trænger til at blive mærket om. Det kunne være en vintersyssel for bl.a.
Jeanett.
Brian var til Martins begravelse, men som den eneste fra bestyrelsen. Måske skal
vi have en politik om at bestyrelsen møder op til div. klubmedlemmers
begravelser.

Ref./Henrik

