Kano- og Kajakklubben Gudenaa
Referat, bestyrelsesmøde,
den 17. september 2020 kl. 19.00 hos Per
Til stede: Annemette, Flemming, Jeanett, Brian, Per, Boll og Peter
Afbud fra:
Næste møde: Bestyrelses weekend 31. oktober- 1. november Peters
sommerhus
Dagsorden:
1. Byggeri sammen med Keld.
Så kom godkendelsen endelig fra fødevare- og miljøankenævnet til
vores byggeri, så vi sætter gang i processen.
1. Godkendelse dagsorden
2. Opgaver fra tidligere:
Flemming mangler et par artikler til GLIMT, Jeanett og Annemette
mangler en artikel om Plön, Per mangler en artikel om værftsarbejde.
3. Årsplan:
Standerstrygning:
Vi afholder standerstrygning og derefter udendørs servering af kaffe og
kage, (Peter og Annemette bager, Jeanett laver opslag) og uddeling af
jubilæumsnåle, samt diverse pokaler.
Julefrokost: Aflyses.
Havneræs aflyses med mindre coronasituationen ændres.
4. Økonomi & medlemmer:
Vores indtægter er røget op over budgettet, så økonomien ser rigtig fin
ud.
5. Udvalg:
Materieludvalget har fået 2 nye medlemmer,- Peter og Ebbe, så nu er
de 4.
Begynderudvalg: Føler sig svigtet i forhold til bestyrelsens opbakning. /
indsats omkring at finde hjælpere - der sker kommunikationsbrist, så
der er noget at arbejde med. Vi sætter det på bestyrelsesweekenden
som punkt.
Kajakpolo: Målene er skruet fra hinanden og står lidt rundt omkring i
bådskurene. De skal flyttes ned i et depotrum, vi har på
havnen.Flemming snakker med Casper.

6.
7.
8.
9.

Nyt fra kommune/ kultur & fritid
Nyt fra DKF/DIF
Glimt/ hjemmeside
evt.
Lederakademi randers kommune:
Boll og Annemette er interesserede.
Førstehjælpskursus 7.november: Der arrangeres førstehjælpskursus i
roklubben, hvor vi har 4-5 pladser. Flemming snakker med
begynderudvalget om dette tilbud.
Spritdispensere i klubhuset: Vi køber 2 til klubhuset.
Planlægge bestyrelsesweekend:
Peter handler ind til frokost og morgenmad.
Annemette laver en mørbradgryde og salat til aften, Per sørger for
kartoffelmos, Jeanett sørger for snolder. Drikkevarer sørger Brian
for.Boll bager kage.
Flemming udarbejder dagsorden, modtager gerne input.
Brian, Boll og Peter kører. Vi skal køre kl. 10.00.
Husk sengetøj og håndklæde.
Nyhedsbrev: Standerstrygning med jubilarer og pokaler (Flemming og
Jeanett kontakter jubilarer og pokalmodtagere),
Byggeproces går i gang. Vi har fået godkendelse fra fødevare- og
miljøankenævnet.
Aflysning af julefrokost.
Formodentlig også aflysning af havneræs.
Påmindelse om afspritning når man går ind/ud i/af klubhuset. Ingen
brug af motionsrum og sauna foreløbig.
Flemming skriver det.

Ref. Annemette

