Kano- og Kajakklubben Gudenaa
Referat, bestyrelsesmøde,
den 12. September 2022 kl. 19.00 hos Peter
Til stede: Annemette, Flemming, Brian, Boll, Peter og Jeanett
Afbud fra: Per
Næste møde: Bestyrelsesweekend 29.- 30. Oktober i Peters Sommerhus
Dagsorden:
1. Godkendelse dagsorden
2. Punkter fra tidligere:
Opslag til Standerstrygningsdag er på trapperne.
Flemming laver nyhedsbrev med efterlysning af nye medlemmer til
Børneudvalget, begynderudvalg og festudvalg
3. Årsplan:
Havneræs-hjemmeside skal opdateres, Jeanett sørger for det.
Datoer for fuldmåneroning på hjemmesiden,- Jeanett. Evt. tager Per
teten på arrangementet?
Svømning på Søndermarkskolen flyttes i denne sæson til søndage fra
2. oktober - 23. april. Jeanett sætter det på hjemmesiden, samt på
Facebook.
Standerstrygning: Kl. 14. Flemming køber en Vimpel. Kage: Peter og
Annemette.
Medlemsmøde: Hvordan kan vi øge aktivitetsniveauet. Information om
klubhus og fondsmidler.
Uddeling af pokaler: Annemette sørger for indgraveringer.
4. Økonomi og medlemstal.
- 263 medlemmer på nuværende tidspunkt.
- Elforbrug: Vi kommer til at bruge over dobbelt så meget i el, som
tidligere år. Vi henstiller til vores medlemmer om at spare på
strømmen,- slukke lyset efter sig, spare på det varme vand og på
saunaen. Det kommer med i nyhedsbrevet (Flemming). Opslag
ved sauna og brusere (Jeanett).
Vi vil gerne have en timer på lyset i bådhuset. Flemming sørger
for det.
5. Nyt fra DKF/Kommune:
Nikolaj Kaad (kommunen) er blevet vist rundt i kajakklubben af Peter.
Han synes det var et spændende projekt.

6. Udvalg
Begynderne er igennem IPP2-prøverne.
Priserne på begynderkurserne skal hævestil 1500 kr. og beløbet skal
rettes på hjemmeside og i begynderfolder, samt forenings-Let og
begynderudvalget skal orienteres. (Boll - Brian - Peter).
7. Status byggeri, fonde:
Ansøgning til A.P. Møller, send rettelser til Jeanett senest d. 17.
september.
8. Punkter til bestyrelsesweekend:
Aktivering af medlemmer… vi mangler deltagere, igangsættere og
hjælpere.
Budget.
Klubbens fremtid,- organisationsplan?
Indkøb,- fordeling:
Jeanett: Aftensmad
Boll: Salat
Flemming: Snolder/chips.
Peter: Frokost
Per: Dessert
Annemette: Morgenmad.
Brian: Drikkevarer. MED SUKKER!!!!
9. Evt.
Støt Brysterne: Vi springer løbet over i år, men fortsætter næste med ny
arrangør.

Ref. Annemette.

