Kano- og Kajakklubben Gudenaa
Referat, bestyrelsesmøde,
den 24. marts 2022 kl. 19.00 hos Boll
Til stede: Annemette, Flemming, Jeanett, Brian, Boll, Peter,
Afbud fra: Per
Næste møde: 20. april hos Brian

Dagsorden:
1. Godkendelse dagsorden.
Ok.
2. Punkter fra tidligere.
Ingen kommentarer.
3. Årsplan:
Børneattester,- Brian og Jeanett indhenter disse i samarbejde.
Jubilarer,- Jeanett finder ud af hvem der skal fejres.
Pudse/polerdag, frokost: Annemette køber ribbenssteg mm.
Praktisk dag: Hovedrengøring, Havearbejde, fjerne alger på bagsiden af
det private bådhus og containere. Nye ophæng til pagajer, Oprydning i
bådskur, badetrappe renses. Sømplader sættes op ved alle private
kajakpladser. Jeanett køber dem.
Låne Henriks fliserenser. Jeanett.
Algerens, indkøb og forarbejde: Peter. Pagajophæng: Flemming.
Opslag om fjernelse af hængelåse: Annemette:
Opslag om Praktisk dag: Jeanett.
Indkøb til grillhygge: Annemette.
Handicaproning starter 4. maj. Jeanett hænger/skriver opslag om
handicaproning og Sverigestur.
4. Økonomi og medlemstal:
Det ser godt ud, der kommer kontingenter ind.
5. Nyt fra DKF/Kommune:
Svømmehallen på Tirsdalens skole er under reparation, så det er
tvivlsomt om vi kan få den til begynderkurserne. Alternativt bliver det
svømmehallen på Søndermarkskolen.
6. Udvalg:

Begynderudvalget har haft planlægningsmøde. Der er kun 2 instruktører
til de 4 kurser og flere af hjælperne.
Flemming snakker med Tommy om plan for uddannelse af nye
instruktører.
Børneholdet vil starte op d. 25.i april i svømmehallen. Flemming
snakker med dem om at de nok skal på Søndermarkskolen.
7. Status byggeri, fonde - samarbejde nye grupper SUP, Vinterbadere m.fl.
- hvornår og hvordan starter vi det op - Drøftelse af navn på huset.
Vi forestiller os en kajakklub, hvor vi tager nye aktiviteter ind, bl. a.
SUP, Vinterbadere mm. Vi laver et husudvalg, hvor der sidder en
repræsentant fra alle undergrupper under os: SUP, Vinterbadere,
kajakpolo, børneroning mm.
Navn på huset står mellem Aktivitetshuset Gudenaa, Vandløberen eller
Isfuglen.
8. Evt.
-

Forslag fra Nils:Ikke for at være på tværs, men referatet siger at
forslaget blev drøftet, det er rigtigt nok.
Men der står ikke det blev vedtaget. Det bør rettes og det er det
nu blevet.

