Kano- og Kajakklubben Gudenaa
Referat, bestyrelsesmøde,
den 17. august 2021 kl. 19.00 hos Brian
Til stede: Annemette, Flemming, Jeanett, Brian, Per, Boll
Afbud fra: Peter
Næste møde: 20. september kl. 19.30 hos Boll

Dagsorden:
1. Godkendelse dagsorden
Ok.
2. Punkter fra tidligere (FD):
Flemming mangler at indkalde til udvalgsmøder. Det får han styr på.
3. Corona? Opdatering hjemmeside, uden restriktioner!!
Alle restriktioner frafaldes, men vi henstiller til medlemmerne at de
fortsat spritter hænder, når de kommer og når de bruger computeren.
Bruges motionsrummet, skal man spritte af inden!
Flemming skriver nyhedsbrevet.
4. Årsplan:
Jeanett laver opslag om Kammeratskabspokal.
Standerstrygning og Standerstrygningsfest: Jeanett laver opslag.
Festudvalget finder tid til et møde.
Kage til standerstrygning:
Vimpel: Flemming sørger for der er en.
Klubmesterskab, søndag d. 5. september er der styr på.
DKF, “100-års jubilæumsoptog” d.12. september: Flemming prøver at
samle 100 kajakker til en tur ned og runde vasen.
5. Økonomi og medlemstal.
267 medlemmer.
Flemming snakker med rengøringen om at gå ned til 1 x ugl.
6. Nyt fra DKF/Kommune:
Der er nu tilmeldt 115 deltagere til TdG. Om en uge skal de sidste ting
bestilles/planlægges og hvis ikke der er 300 tilmeldte på det tidspunkt,
bliver det aflyst.

Silkeborg stiller med hjælpere til plænen, så vi skal ikke stille med færre
end vi plejer.
Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid kører en markedsføringskampagne i uge
34-38.
7. Udvalg:
Begynderudvalget har travlt med at arrangere træningsaftener og IPP 2
prøver.
Der er begyndt at være en del, der reserverer kajakker til kortere
dagsture. Det er IKKE tilladt. Reservationer er til længere ture og skal
ALTID godkendes af et bestyrelsesmedlem. Flemming ridser reglerne
op i nyhedsbrevet.
8. Status byggeri, Fonde.
Peter har foreslået et “Fonde-udvalg”, til at skrabe penge sammen til
klubhuset. Brian prøver at få det op at stå.
9. Evt.
Lyserød lørdag:
Vi afholder lyserød lørdag :-)
Registreringsattest til stor trailer mangler. Jeanett efterlyser den på FB.

Ref. Annemette

