
Kano- og Kajakklubben Gudenaa
Referat, bestyrelsesmøde,

den 23. maj 2022 kl. 19.00 hos Flemming

Til stede: Annemette, Flemming, Jeanett, Brian, Boll, Peter, Per
Afbud fra:
Næste møde: 20. Juni hos Jeanett

Dagsorden:
1. Godkendelse dagsorden
2. Punkter fra tidligere:

Børneattester,- Jeanett og Brian får styr på det.
SUP: DKF har ikke reageret på flere mails. Peter ringer til dem tirsdag.

3. Årsplan:
Sommerferietur,- hvem vil køre traileren. Vi efterlyser onsdag.
Registreringsattest,- Brian laver en kopi af den der mangler.
Lars Risager skal servicere trailerne. Jeanett tager fat i ham.
Praktisk dag/pudse-polering 27. august. Opslag og finplanlægning tager
vi på næste møde i juni.

4. Økonomi og medlemstal:
249 medlemmer for nuværende.
Sidste rate fra Primusmotor er betalt.

5. Nyt fra DKF/Kommune:
Vi har fået invitation til uddannelsesforum fra DKF. Vi spørger Tommy og
NUT om de vil deltage. Flemming spørger dem.

- Svømmehal: Indtil Tirsdalen er renoveret, har vi mulighed for at
have bassinet på Søndermarken lørdag eller søndag middag.
Casper Vangsø finder ud af hvilken tid der passer bedst.

6. Udvalg:
Bådudvalget har købt en kajak hos Dansprint, som vi skal have hentet
på sjælland.
Henrik Sørensen vil sælge sin kajak. Vi er interesseret i den, så vi hører
lige hvad han skal have for den.
Begynderudvalget har fået 3 instruktør 3 pladser i Hadsund. Rikke,
Pernille og Morten har fået pladserne.



Børneudvalget er skrumpet voldsomt. De er 7-8 stykker.
Materieludvalget kører fornuftigt.

7. Status byggeri, fonde:
Vi er indstillet til 2 mill. af af puljen fra kommunen. Vi håber det holder.
Primus Motor fortsætter med diverse ansøgninger.

8. Evt.
- medlemmer til at hjælpe med arrangementer:

Vi mangler i høj grad medlemmer til at hjælpe med praktiske
opgaver. Vi kan ikke helt gennemskue hvordan vi trækker flere
medlemmer med, men vi vil gerne signalere at det er rigtig
hyggelige dage og derfor prioriterer vi bl.a. grillhygge mm.

Ref. Annemette


