Kano- og Kajakklubben Gudenaa
Referat, bestyrelsesmøde,
den 28. maj 2020 kl. 19.00 hos Brian

Til stede: Annemette, Flemming, Jeanett, brian,Per, Boll og Peter
Afbud fra:
Næste møde: 16. juni hos Flemming
Dagsorden:
1. Godkendelse dagsorden
2. Opgaver fra tidligere:
Brian har repareret træningsbænken.
Henrik har forespurgt begynder- og børneudvalg om ønsker til
børnekajakker, men har vist ikke fået en klar tilbagemelding.
Affaldscontaineren er væk. Peter melder den stjålet og skaffer os en ny.
3. COVID-19, hvor står vi nu?
Toiletterne må i princippet godt åbnes, men det kræver rengøring hver
dag. Det vil vi ikke, så det er stadig ikke tilladt at bruge nogen faciliteter i
klubhuset.
Vedr. rengøring af materiel, skal vi have fat i nogen decinficerende
servietter. Det sørger Per for at få bestilt.
4. Årsplan:
Ikke nogen arrangementer der skal planlægges.
Sverigesturen er jo aflyst, men vi (Annemette) skriver lige til Jan, at
klubturen er aflyst.
5. Økonomi & medlemmer.
Vi er nu 236 medlemmer.
6. Udvalg, begynder kurser, mentor hjælp til sidste års beg.
Begynderkurser planlægges til uge 33, 34 og 35. til hold 3 mangler de
en instruktør, samt 7 hjælpere. Flemming skriver nyhedsbrev om det)
Samtidig med det, forsøger begynderudvalget med en mentorordning,
hvor begyndere fra sidste og forrige år tilbydes 4 gange, hvor de kan ro
med erfarne roere, Det bliver d. 9, 11, 13 og 14 juni.
7. Nyt fra kommune/ Kultur & fritid/ DKF/ TdgG
Flemming har fået henvendelse fra TdG om vi vil hjælpe i år. Det
planlægges til d. 12. september.

8.

9.
10.

11.

Flemming har skrevet tilbage, at det kan vi desværre ikke hjælpe med i
år, da vi har flyttet begynderkurser mm til august/september.
Medlemskab SIKR
Brian er blevet spurgt om vi skal være medlem af SIKR. Det koster 500
kr årligt. Vi melder os ind.
Glimt / Hjemmeside.
Sidste GLIMT var et supergodt blad… godt gået Henning :-)
Nyt vedr klubhus
Indtil videre er den fortsatte behandling af tilladelse til vores klubhus
udsat til august.
Evt.
Polomål skal flyttes snarest.
Ture bliver ikke registreret inden man tager på vandet for tiden.
Flemming tilføjer en kommentar om det i nyhedsbrevet.
Ref. Annemette

