Kano- og Kajakklubben Gudenaa
Referat, bestyrelsesmøde,
den 20. juni 2019 kl. 19.00 hos Brian

Til stede: Annemette, Flemming, Henrik, Jeanett på skype, Lars, Brian
Afbud fra: Per
Næste møde: 15. August hos Henrik
Dagsorden:
1. Godkendelse dagsorden
2. opgaver fra tidligere
Per og lars arbejder på artikel til GLIMT.
Henrik har forsøgt at indhente tilbud på ro-ergometer, men forsøger at
ringe.
Midsommerfest aflyses.
3. Årsplan
Klubmesterskab, d. 31. august. Jeanett laver opslag. Annemette
spørger Eva og Randi om de vil være tidstagere, samt kradser pokaler
ind. Flemming hører Heidi om medaljer.
Pudse-Poler og praktisk dag d. 17. august:
Jeanett laver opslag: Arbejdsopgaver er: ukrudt, græs og beskæring,
rette fliser op ved broen, pagajophæng, færdiggøre kanoophæng,
kontrol af bådpladsnumre, flere fliser under trailere i skuret.
Husk hængelåse, veste og sko skal fjernes inden dagen, da de ellers
bliver fjernet/klippet af.
Kammeratskabspokal: Stemmesedler dertil sørger Jeanett for at lægge
ned i klubben til Poler/praktisk dag.
4. Økonomi & medlemmer:
Vi er ved at være med på kontingentindbetalinger og vi mangler stadig
at det sidste begynderhold med.
Vi er nu 287 medlemmer.
5. Udvalg:
Tilmelding til Lyserød Lørdag er åbnet.
RCKM,- skal det nedlægges:Vi var 37 deltagende i år. Vi har været over
50 en enkelt gang…. Vi overvejer at ændre konceptet til f.x.et holdløb.
Vi overvejer hver især muligheder til næste gang.

6.

7.
8.
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Bådudvalg: Der er bestilt nok en 2’er mage til den sidst ankomne.
Børnehold: Der er ca.30 børn, så der er gang i den om mandagen. Det
vil være dejligt om de unge mennesker lærer at være 2 til at flytte
kajakkerne.
Nyt fra kommune/ Kultur & fritid
Toms Guldpulje til Familieidræt,- og i DIF søger vi et par børnekajakker
(Henrik)
Vedr. julearrangement, hvor julemanden kommer og tænder juletræet
29. nov, har Flemming holdt møde med Jesper Jacobsen og Mette
Berthelsen. De vil gerne have sejlklubben, roklubben og kajakklubben
med til at følge Jens ove ind… liiidt usikkert farvand for os.
TdG /
Flemming hænger opslag op vedr. hjælpere til arrangementet.
Glimt / Hjemmeside
Nyt vedr klubhus
Evt.
10.1. DIF soldaterprojekt:
PTSD ramt ex-soldat vil gerne lære at ro kajak. Flemming
undersøger om der er en der har lyst til at solo-undervise ham, for
så går vi gerne ind i det.
10.2. DGI bevæg dig for livet:
Henrik deltager evt. i Webinar, hvis det er muligt for ham.
10.3. Klubhus-rod: Annemette skriver opslag og sender det til Brian
som smider det rundt på nyhedsbrev..

Ref. Annemette

