
Kano- og Kajakklubben Gudenaa
Referat, bestyrelsesmøde,

den 22. august 2022 kl. 19.00 hos Per

Til stede: Annemette, Flemming, Brian, Boll, Peter, Per og Jeanett
Afbud fra: Boll og Jeanett
Næste møde: 12. september hos Peter

Dagsorden:
1. Godkendelse dagsorden: Ok.
2. SUP opstart med Michael:

Michael Duelund var så sød at kommer forbi og komme med input til
opstart af en SUP-afdeling. Han havde mange gode, konkrete og
konstruktive input, som vi arbejder videre med. Tak Michael.

3. Punkter fra tidligere:
Der er styr på alt.

4. Årsplan:
Per sørger for pudsematerialer.
Materialer til boldværk,- Per finder ud af om der er en der vil tage
ansvar for det.
Flemming checker om der er maling og hvis ikke, køber han det.
Annemette køber rundstykker.
Stigen gøres ren i oxalsyre. Per sørger for det.
Stemmesedler til kammeratskabspokal: Jeanett. Skal i klubben senest
til klubmesterskabet.
Klubmesterskab: Flemming spørger Eva om hun vil være tidtager.
Standerstrygning/lyserød lørdag/fest 8. oktober:
Opslag: Flemming spørger Trine.
Jeanett har styr på lyserød lørdag.
Standerstrygning: Flemming checker om vi har en vimpel.
Kage til kaffen: Peter + Annemette
Fest: Festudvalget.

5. Økonomi og medlemstal:
262 medlemmer for nuværende.

6. Nyt fra DKF/Kommune:



Ved tømning af septiktank, er der fundet fejl, så der ikke bliver separeret
godt nok. Det skal vi have kigget på, men det vil være fint at få det
ordnet samtidig med  det nye byggeri.

7. Udvalg
Børneholdet er reduceret: Kurt efterlyser hjælpere. Flemming snakker
med Kurt onsdag. Vi efterlyser derefter i et nyhedsbrev.
Afløser for Linda: ?
Masser af instruktører på kursus,- det er bare dejligt.

8. Status byggeri, fonde:
Ansøgning til A.P. Møller på 3. millioner. Der er forslag om
støtteerklæring fra vores borgmester.
Der er søgt hos Nykredit, hvor der er kommet afslag.
Der arbejdes på Nordea, Realdania, Spar Nord og måske Sparekassen
Kronjylland.

9. Evt.
Brian ønsker ikke at lave handicap-regnskabet. Der skal findes en
afløser….. hvem? Vi efterlyser på medlemsmødet til
Standerstrygningen.

Ref. Annemette


