
Bestyrelsesmøde, Kano- og kajakklubben Gudenaa 

mandag den 11. august kl. 19.00 hos Jeanett 
 

Til stede: Anja, Anne, Brian, Flemming, Jeanett, Tommy,  

Fraværende: Trine 

Næste møde: 15. september 

(kommende møder: 15. september (Tommy), 17. november (Trine), 7. januar 

(Anne)) 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden / Tommy 

Godkendt.  

 

2. Referat fra sidst / Tommy 

 Randers City Kajak Marathon 2015 bliver den 31. maj. 

Tommy kontrollerer (den 12/8) om klubben har fået en nøgle til den nye lås 

på bommen. 

 Tommy laver et opslag ang. glasfiber kursus. 

 

3. Årsplanen / Tommy 

Pudse-/polerdag: Den 23. august. Opslag hænger i klubben. Vigtigst: 

male, lave dørstop, lægge fliser ved trailer samt skifte pagaj ophæng. 

Jeanett og Flemming undersøger mulighederne for anskaffelse af 

“elefantfødder”. Flemming køber pensler.  

 

Klubmesterskaber: Lørdag den 6. september kl. 14.00. Jeanett laver 

opslag og efterlyser kagebagere og tidtager. Tommy er tovholder. Anja 

indsamler pokaler. Jeanett laver stemmesedler til kammeratskabspokal.     

 

Randers Ugen: Der bliver ingen fakkeloptog i år, men vi overvejer at lave 

åbent hus arrangement i 2015 i stedet for. 

 

4. Økonomi og medlemmer / Brian, se fremsendte 

 Budget for kontingentindtægter er nået. Der er pt. 278 medlemmer.  

 

5. Udvalgene (begynder, polo, børn-unge, materiel, hus), forslag til pagaj-køb 

(se Steffens mail) / alle 

 Hus: Der anskaffes en ny opvaskemaskine samt køle-/fryseskab. 

 

Pagaj-indkøb: Steffen har fremsendt oversigt over nuværende pagaj-

bestand og anskaffelsesplan. Bestyrelsen tiltræder ønskerne om 

nyanskaffelser. Brian giver Steffen besked. Anja og Jeanett mærker, hvor 

det er muligt, de grønne og røde kajakker med stabilitetsfaktor. 

 



6. Nyt fra DKF, Randers Kommune, uvedkommendes brug af vore faciliteter - 

Tommy, alle 

Uvedkommendes brug af klubbens faciliteter: Tommy har kontaktet 

kommunen. Kommunes umiddelbare forslag er bedre skiltning. 

Henvendelse videresendt til kontaktperson, som Tommy afventer at høre 

fra. Tommy og Anja arbejder videre med sagen, herunder at mødes med 

kommunen ved klubben.  

 

7. Stævner og arrangementer, TdG-Marathon - status, Flemming, praktisk 

dag, klubmesterskaber, alle 

TdG-Marathon: Arrangementet er ved at være på plads. Der hænger et 

opslag i klubben, hvor man kan skrive sig på som hjælper. God dialog med 

Event Randers, som gerne vil være med til at gøre det til en fest i Randers. 

Arrangementet kommer på kommunens lys-infotavler. Alt overskud på salg 

og aktiviteter i Randers tilfalder klubben. TdG komiteen og kommunen står 

for telte, stole og borde, strøm og toiletvogne mv. Der afholdes hjælper 

møde, som Flemming indkalder til.  

 

Status på Støt Brysterne: Den 4. oktober. Der er åbnet for tilmelding. 

Tilmelding sker via DKFs hjemmeside. 

 

 Praktisk dag og klubmesterskaber: Se ovenfor. 

 

8. Glimt (deadline 22/9), hjemmesiden, nyhedsbrevet, alle 

 Nyhedsmail: TdG, praktisk dag og klubmesterskaber. Brian  

 

9. Evt.:   

a) Status på kajakindkøb: Pengene fra kommunen skal anvendes inden 1. 

november 2014. Tommy undersøger leveringshorisont hos Ernst. Med 

hensyn til 2’er købes en Citius 44 i stedet for en Zedtech grundet 

leverings- mulighederne. Brian giver Henrik B. besked. Tommy henvender 

sig til Max vedr. kvalitet og finish af de nye både. 

  
 

13/08-2014 

Ref/Anja 


