Kano- og Kajakklubben Gudenaa
Referat, bestyrelsesmøde,
den 9. September 2019 kl. 19.00 hos Jeanett

Til stede: Annemette, Flemming, Henrik, Jeanett, Brian og Per
Afbud fra: Lars
Næste møde: 3. oktober hos Per
Dagsorden:
1. Godkendelse dagsorden
2. opgaver fra tidligere
3. Årsplan:
Havneræs tilmelder Jeanett os til, første søndag i maj som vanligt.
Lyserød lørdag har Jeanett styr på. Der mangler lidt hjælpere, men de
kommer nok.
4. Økonomi & medlemmer:
Ser fint ud. 297 medlemmer.
5. Udvalg
5.1. Begynderudvalgsmøde d.26.sept. Flemming tager en snak med
dem om struktur mm.
5.2. Materieludvalg: De er 3 mand der knokler med at få repareret
kajakkerne.
Escape “Arntsen” krakelerer atter i lakken. Vi får den sendt til
Struer Kajak,- Jeanett får det arrangeret.
6. Nyt fra kommune/ Kultur & fritid.
6.1. Lucia møde 26.sept.
Flemming deltager i møde med eventsekretariatet om afholdelse
af Luciaoptog.
Flemming holder møde med vandsportsforeningen d. 23. sept. Vi
har stadig 18.000 kr der kan bruges. Flemming foreslår at bruge
nogen af pengene til at uddannne nogen flere med
speedbådscertifikat.
7. TdG /
86 tilmeldt den lange tur fra Silkeborg, Der var i alt tilmeldt 460 både i
alt. Der bliver indkaldt til evalueringsmøde senere.

8.

Glimt / Hjemmeside
8.1. Skriv vedr. frivillighed
Flemming har lavet opslag til GLIMT, vedr. klubmedlemmers
deltagelse i at holde klubben “kørende”.
Praktiske opgaver i klubben laver Jeanett til opslagstavlen i
klubben. Når de er klar, sætter Brian det samtidig i et nyhedsbrev.
8.2. Gennemgang af tekst under begynder-menuen:
Jeanett sørger for at opdateret tekst vedr. “Begynder” bliver lagt
på hjemmesiden. Flemming snakker med begynderudvalget om
at få opdateret folderen.
9. Nyt vedr klubhus
10. Evt.
10.1. Lars’ adgang til drev:
Henrik sletter Lars’ adgang til drevet, da han har meldt sig af ud
af klub og bestyrelse.
10.2. Svømmehallen:
Vi må have have hørt Casper Vangsøe om hvornår vi har
svømmehallen i den kommende vintersæson (Flemming). J eanett
sørger for at datoerne kommer i kalenderen.
10.3. Fliserenser:
Vi aftaler at vi prøver at leje en til næste praktiske dag.

Ref. Annemette

