Kano- og Kajakklubben Gudenaa
Referat, Bestyrelsesmøde,
den 13. Maj 2019 kl. 19.00 hos Annemette

Til stede: Annemette, Flemming, Henrik, Jeanett, Lars
Afbud fra: Brian, Per
Næste møde: 20. juni hos Brian
Dagsorden:
1. Godkendelse dagsorden
2.

Opgaver fra tidligere
Henrik mangler at indhente tilbud på ro-ergometre, men de kommer :-)

3.

Årsplan:
Midsommerfest: Jeanett og Annemette laver salat og brød, Flemming
sørger for brænde.

4.

Økonomi & medlemmer
Det ser fint ud. Vi er nu på 250 medlemmer, men nu kommer
begynderholdene snart og melder sig ind.

5.

Udvalg/ RCKM
Intet nyt fra udvalgene.

6.

Nyt fra kommune
6.1. Mail fra Brian:
Kommunen har sat skilte op på vores låger, med oplysning om at
det er tilladt at gå igennem, men ophold er ikke tilladt.
6.2. SMS om tømning septitanken:
Flemming har fået det arrangeret det sådan at de ringer en time
inden de kommer (engang i uge 23).
6.3 Mail Jesper J. (Lucia):
Vi ønsker ikke at deltage i Lucia-optog i kajakker. Vandet er for
koldt, det er for mørkt mm. men Flemming tager en snak med
Mette Berthelsen om det.

7.

Glimt / Hjemmeside:
Lars tager ansvar for en artikel i GLIMT om materieludvalgets arbejde.
Flemming får rettet kontaktsiden i GLIMT til, sammen med Henning

8.

Nyt vedr klubhus:
Intet nyt.

9.

Evt.
9.1.

Plæneklipper, buskrydder:
Kniven på plæneklipperen er gået i stykker flere gange uden at
der er gjort opmærksom på det.
Per mangler at få lavet en kasse til tilbehøret til buskrydderen,
men den kommer nok snart.

9.2.

Mail fra Casper:

9.3.

1.hjælpskursus:
Søren har tilbudt at hjælpe med at stable et førstehjælpskursus
på benene. Det vil vi gerne tage imod, men vi har nok haft det der
skal til i år, så det skal være næste år.

9.4.

Minken er flyttet ind,- hvad gør vi ved den?
Jeanett ringer til kommunen og forhører sig om hvilke muligheder
der er for bekæmpelse.

Ref. Annemette

