Kano- og Kajakklubben Gudenaa
Dagsorden, bestyrelsesmøde,
den 25. februar 2019 kl. 19.00 hos Jeanett

Til stede: Annemette,Per, Brian, Flemming, Henrik, Jeanett, Lars
Afbud fra: forhåbentlig ingen
Næste møde:

Dagsorden:
1. Godkendelse dagsorden
2. Konstituering af ny bestyrelse:
Næstformand: Henrik Bach, Kasserer: Brian Jensen, Sekretær:
Annemette. Allround bestyrelseskvinde m/k: Jeanett Nielsen.
3. Opgaver fra tidligere.
Henrik er færdig med GDPR dokument og sender det rundt.
Brian: Formuleringen under indmeldelse skal ændres, så nye
medlemmer bliver gjort opmærksom på vores GDPR, samt at nye
medlemmer skal fremvise IPP2 i tur- eller kapbåd, eller gennemføre
begynderkursus i klubben.
Brian sørger for ændring af formand hos DKF, Flemming får ændret
klubbens postadresse til ham selv.
4. Årsplan:
Nye billeder til opslagstavle og hjemmeside sørger Lars for. Henrik
printer det til opslagstavlen.
Datoer for bestyrelsesmøde:
Per: 21. marts, Annemette: 15. april, Brian: 13. maj, Flemming: 20. juni,
Henrik: 15. august, Jeanett: 9. september, Per: 3. oktober 2. november,
Bestyrelsesweekend, Annemette: 25. november, Brian: 9. januar.
Arrangementer:
Pudse/polerdag og Standerhejsning/standerhejsningsfest: 6. april,
Praktisk dag: 4. maj,Handicapstart: 8. maj, RCKM: 26. maj,
Midsommerfest: 22. juni, Handicapstart efterår: 7. august, Praktisk dag,
17. august, Klubmesterskaber: 31. august, Lyserød
lørdag/Standerstrygning/fest: 5. oktober, Julefrokost: 7. december, GF:
1. februar.

Udvalgsmøder: Vi afholder ikke møde med alle udvalgene, men
Flemming tager fat i børne- og poloudvalger for at høre om de har brug
for møde med bestyrelsen.
Planlægning af pudse/poler/standerhejsning/fest:
Trine sørger for opslag til hjemmeside og klub.
Materieludvalget sørger for at bådene er vasket af og at der er
pudsegrej.
Brian finder jubilarer.

5.

Økonomi & medlemmer:
Der er sendt kontingentopkrævninger ud. Vi er nu på 273 medlemmer.

6.

Udvalg
6.1. Pjece fra børnehold:
Børneudvalget har forfattet en pjece som uddeles til alle ungerne.
Flemming sørger for at få den på hjemmesiden.
6.2. evt. ændringer på hjemmeside vedr. børnehold.
Udvalget har tilrettet den eksisterende tekst på hjemmesiden,
som Flemming også sørger for bliver rettet.
Nyt fra kommunen:
7.1. Affaldscontainer:
Containeren bliver ikke tømt mere, da den skal stå på kørefast
vej. Vi stiller den oppe ved bommen og på praktisk dag etablerer
vi en ordentlig plads til den. Jeanett laver et opslag om det.
7.2. Låge problematik:
Vi har fået henvendelse fra kommunen vedr. lågerne ved
klubben. De overvejer skiltning på lågerne.
7.3. Breddeidrætsmidler:
Ansøgningfrist på breddeidrætsmidler nu på fredag. Vi søger
styrketræningsudstyr og evt. polokajakker/tilbehør. Henrik tager
sig af det.
Glimt / Hjemmeside:
Jeanett skriver et lille indlæg til GLIMT om container-flytteplads, samt
redskaber der gerne må bruges.
8.1. Opdatering sikkerhedsregler.
Skal lægges på hjemmesiden. Det sørger Henrik for

7.

8.

9.

10.

Nyt vedr klubhus.
Brian har ringet til fødevare- og miljøklagenævnet, for at sikre sig at vi
bliver hørt vedr. klagen. Brian har derefter skrevet til dem om at vi
mener der er faktuelle fejl i klagen og at vi gerne vil have adgang til
klageportalen.
Evt.
RCKM: Heidi spørger til om vi skal prøve at lave en brugerundersøgelse
via DKF. Det prøver vi. Heidi kommer med forslag til spørgsmål. Vi skal
arbejde hurtigt for at nå det.
Ref. Annemette.

