
 
 
Bestyrelsesweekend, 12-13/3-2011. 
 
Følgende emner blev vendt: 
 

Både:  
Struer kajak har tilbudt os en sponsoreret trækajak. Det siger vi selvfølgelig ja tak til. Kajakken 
mærkes sort. 
 
Vi mangler ”røde” kajakker og en ny tur-2’er kajak. De røde kan f. eks. Være Nelo Viper,Vajda 
eller Zedtech. Vi sigter på at kunne købe 2 ”røde” kajakker og 1 tur-2’er. Ida, Tommy og Jeanett 
undersøger markedet og tager beslutning om hvilke der skal købes. 
 

Fastholdelse af medlemmer: 
Det der fastholder medlemmer, er oftest at de bliver integreret i klubben, får nogle sociale relationer 
m.m. I tidligere perioder har der været mere liv i klubben, flere fester og flere spontane grillaftener. 
Er folk mon klar over at de meget gerne må bruge grillen? Vi overvejer at købe en gasgrill, men 
først prøver Esben at tage sin med en onsdag til handicap. Alternativt vil det være super med en 
bundrist til vores nuværende grill. Svejser-Kaj (Flemming) kan lave sådan en. 
 
Vi prøver et nyt tiltag med at begynderholdene skal deltage i onsdagshandicap, så de oplever vores 
fantastiske klubliv ☺ Vi lader dem starte 10-15 min før resten af flokken. De gange hvor 
begynderne roer med til handicap, kan vi prøve at ”invitere” børneroerne med. Da er der i forvejen 
instruktører på vandet, der så også kan passe lidt på børnene.  
 
Vi vil gerne have en internetforbindelse i klubben. Jeanett vil undersøge hvad Verdo skal have for 
dette samt telefon abonnement. 
 

Medlemstal: 
Et passende antal medlemmer i forhold til vores plads/kapacitet ligger nok på ca. 300 medlemmer. 
Hvis vi en dag bliver flere, må vi enten lukke for tilgang, eller………. Vi har dog i mange år ligget 
ret stabilt på 260-280. 
 

Plads: 
Vi mangler pagajpladser. Måske kan vi vende klubpagajerne, så de ligger vandret og tættere. Vi 
kigger på det til pudse/polerdagen. 
 

 
Garage til trailer: 
Vi vil lægge fliser til begge trailere langs bagsiden af huset. Senere tager vi stilling til om der skal 
lægges tag over. 
 
 

 



Arbejdsopgaver til den kommende arbejdsdag: 
Vi skal have lavet nye porte til containerne, flere pagajpladser og udsugning i mændenes 
omklædning. Derudover trænger der til en generel oprydning/hovedrengøring, fjernelse af ukrudt og 
trailer-fastgørelse. Der skal også lægges fliser om foran broen og lægges fliser langs bagsiden af 
huset til trailerne, men dette gøres ikke før arbejdet ved naturskolen er færdigt. 
Vi aftaler arbejdsweekend d. 7-8/5. Esben sørger for indkøb og planlægning af disse dage. 
 
 

Elite kontra bredde: 
I forbindelse med Randers talent- og elite og DKF’s tiltag omkring talentudvikling, er der lige nu 
meget fokus på eliteudvikling, så derfor er det nok nu vi skal gribe chancen og forsøge at opbygge 
et miljø hvor vi kan udvikle talenter. Det kræver at vi får fat i børnene når de er omkring 12 år. 
Tommy prøver at lave en plan for hvordan vi griber det an. 
 

 
Bestyrelsesarbejdet: 
Vi mangler struktur på vores møder, så det ender ofte med at vi mangler at få taget beslutning om 
dette eller hint.. Samtidig er det frustrerende at der ikke bliver svaret på de emails der bliver sendt 
rundt. Vi får en god snak om det og beslutter følgende: 
Vi strammer lidt op på strukturen på møderne (men husker også at det skal være hyggeligt), sætter 
tovholdere på vores arrangementer, aftaler at referaterne skal læses og kommenteres indenfor ca. en 
uge. Hvad angår emails, så skal vi vurdere om det er et emne der kan vente til næste møde (og så 
skal det sendes til Tommy, så han får det på dagsordenen) eller om det skal emailes rundt. Emails 
skal for eftertiden gerne svares på. 
Som et hjælpemiddel til at huske det hele, skal årsplanen udbygges og pindes mere ud. Det arbejde 
er Annemette ansvarlig for, men vi kigger på det sammen på et bestyrelsesmøde. 
 
Ida har rigtig mange opgaver som er meget tidskrævende. Arbejdsbyrden på denne post er også 
kommet lidt bag på hende. Vi diskuterer muligheden for at uddelegere nogen af opgaverne og er 
enige om at nøglesystemet sagtens kan uddelegeres. Flemming vil gerne overtage denne post. Vi 
snakker også lidt om at bådpladsregistreringen kan flyttes væk fra kassererposten. Med disse 2 ting 
der flyttes over på andres skuldre, kan man håbe på at det bliver en rimelig arbejdsbyrde, der ligger 
på kassereren. Da Ida var taget hjem under det sidste af denne snak, tager vi det op på næste 
bestyrelsesmøde. 
 

 
Kontingenter/økonomi: 
Umiddelbart passer vores kontingent fint med de udgifter vi har. 
Vi snakker (drømmer) om at det kunne være super med et nyt klubhus. Det nuværende er ved at 
være slidt, gammelt og koldt. Vores lejekontrakt udløber i 2021, så før vi gør mere ud af dette, skal 
vi have undersøgt om vi kan få den forlænget. Det vil Tommy undersøge. Hvis det er en mulighed, 
kan vi måske få tilskud fra diverse fonde og fra kommunen. 
 
Vedrørende det nye vandland der skal bygges i Randers, ville det jo være fantastisk hvis der var 
forberedt til kajakpolo med mål m.m. Esben, Casper og Tommy prøver at undersøge muligheden 
for det. 
 



Rengøring: 
Vi snakker om muligheden for at købe rengøring af klubben hos et privat firma. Jeanett får et tilbud, 
så vi får en ide om hvad det koster. Esben vil undersøge om man kan få kommunalt tilskud til det. 
 
 

Bestyrelsesweekend:  
Vi aftaler en ny bestyrelsesweekend d. 29-30/10. Esben foreslår en ekskursion til klubben 361 på 
sjælland, for at blive inspirerede. 
 
 
Referent: Annemette 
 
 


