Kano- og Kajakklubben Gudenaa
Referat, bestyrelsesmøde,
den 13. december 2018 kl. 19.00 hos Annemette

Til stede: Annemette, Nils, Brian, Flemming, Henrik, Jeanett, Steffen
Afbud fra:
Næste møde: mandag 7. januar hos Brian
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden./
2. Opgaver fra seneste møde:
-

Persondatabeskyttelse:
Information om GDPR sendes til vores medlemmer, samt det skal på vores
hjemmeside. For nye medlemmer henvises derefter til hjemmesiden. Brian sørger
for det. HBC/Brian følger op.
Personoplysninger i vores Gmail,- det har vi ikke.Personoplysninger på vores Google Drev,- det har vi. Henrik undersøger hvordan
vi kan håndtere det.

-

Septiktank, Kommunen godkender anlægget.

3. Årsplanen.
Nyårsroning: Jeanett hænger opslag op, Henrik køber bobler, Annemette køber
kransekage.

Generalforsamling:
Brian udsender indkaldelse, Steffen sørger for beretninger, Brian styrer budget,
Trine laver gule ærter, Annemette bager kage.
Pokaler uddeles under maden, Jeanett indkradser pokaler og får dem indgraveret.
Vi spørger Carsten om han vil være dirigent, Linda/Jørgen referent. Steffen spørger dem. Eva kontaktes vedr. indkøb af øl og vand (Jeanett). Annemette sørger
for vin til afgående suppleant., 2. februar.

4. Økonomi og medlemmer:
Vi er ca. 300 medlemmer.

5. Udvalgene:
Begynder: Opdatering af begynderfolder iværksat / NUT
Stævneudvalg:
Havneræs, 6. januar:
Hvem laver suppe,- Annemette efterlyser nogen der gider lave suppe til ca 120
personer på FB.
Hjælpere til følgebåde, til madsalg,
Steffen sørger for RIB-båden som vi har sammen med sejlklubben.

Børn-unge: Nyt planlægningsmøde 10. januar / Steffen
Børneattester, fremskaffelse skal varetages af børn-unge udvalget
Materiel: Der er 15 skadede både.

Nye både i klubben: Der ligger 4 nye kajakker samt 23 pagajer i Herlev og venter
på at vi henter dem.

6. Nyt fra Randers Kommune:
Ny fælles RIB med roklub og sejlklub båd er leveret hos Sejlklubben.
Kommunen har tilbudt os deltagelse i et gratis klubudviklingsforløb sammen med
en konsulent fra DGI / DKF under “Bevæg dig for livet”.
Steffen vil snakke med kommune-Jesper om muligheden for at få etableret en
kanoslidske lige udenfor vores område.
Ændring af tider for svømmehal. Mandag ikke længere muligt fra 1. august 2019
Vi kan flytte til tirsdag, onsdag eller torsdag. Casper Vangsøe sørger for det. Brian
aftaler det med casper.
7. Glimt: Udkommet. Skal uploades på hjemmesiden.
Hjemmesiden:
Formuleringen under indmeldelse skal ændres, så nye medlemmer bliver gjort
opmærksom på vores GDPR, samt at nye medlemmer skal fremvise IPP2 i tureller kapbåd, eller gennemføre begynderkursus i klubben.

8. Nyt Klubhus:
Byggeansøgning: Dispensation er givet af kommunen. 4 ugers klagefrist. Vi venter
spændt :-)
9. Evt.
Vores træværk/pontoner ved vandet er slidte. Vi skal have indhentet tilbud på
renovation af pontoner og bolværk. Steffen sørger for det. Derefter snakker vi med
kommunen om tilskud til det.

Ref. /

