
Bestyrelsesmøde, Kano- og Kajakklubben Gudenaa 
Mandag den 15. september kl. 19.00 hos Tommy 

 
Til stede: Anja, Anne, Brian, Flemming, Jeanett, Tommy, Trine 
Fraværende:  
Næste møde: 25.-26. oktober, bestyrelsesweekend 
(kommende møder: 17. november (Trine), 7. januar (Anne)) 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden / Tommy 
Godkendt. 

 
2. Referat fra sidst / Tommy 

Klubmesterskaber afviklet uden de store overraskelser. 
Glasfiberkursus forventes afviklet i efteråret. 

 
3. Årsplanen / Tommy 

Lyserød lørdag/standerstrygning/medlemsmøde/fest den 4. oktober: 
Lyserød lørdag: Jeanett laver opslag samt eftersøger kagebagere mv. 
Forplejning: kaffe/the, øl/sodavand/vand, sandwich, frugt og kage. 
Instruktion kl. 10.30 og start kl. 11.00. Standerstrygning: Kl. 14.30 med 
efterfølgende medlemsmøde. Emner til medlemsmøde: Glimt, emner til 
bestyrelsesweekend. Uddeling af pokaler for kammeratskab - frist 20. 
september, klubmester og handicap. Jeanett sørger for pokaler. Trine laver 
opslag. Fest: Festudvalget - se opslag.  

 
Havneræs: Første søndag i januar (4/1-15). Heidi har booket Naturskolen.  
 
Fuldmåne roning: Jeanett sørger for, at datoer kommer i kalenderen på 
hjemmesiden.  
 
Bestyrelsesweekend d. 25. og 26. oktober: I Blokhus.  

 
4. Økonomi og medlemmer / Brian, se fremsendte mail fra Ally, nyt tilbud fra 

Drejer på el i det nye bådehus. 
Der er d.d. 281 medlemmer.  
 
Tommy svarer Ally. 

 
Tommy accepterer tilbud fra Drejer. Der monteres bevægelsessensor. 



Herudover etableres der lys i kanocontaineren.  
 

5. Udvalgene (begynder, polo, børn-unge, materiel, hus) / alle 
 
Flemming monterer ny låsekasse til dameomklædning. 

 
6. Nyt fra DKF, Randers Kommune, møde idræt/skoler  

Intet nyt. 
 

7. Stævner og arrangementer / alle, opfølgning på TdG-Marathon,  
TdG-Marathon: Der har været mange opgaver for Flemming den seneste 
måned op til løbet. Næste år skal der være flere med i planlægningsfasen. 
Der er evalueringsmøde i kommiteen den 17. september. Tilbagemeldinger 
fra løbsdeltagere har været positive. Der var 409 deltagere. Hjælpertjansene 
deles op i hold. Ønske om en storskærm ved målområdet, så det er muligt 
at følge løbet undervejs. Mette Bertelsen (Randers Eventsekretariat) vil 
gerne have et evalueringsmøde med klubben. Flemming vil gerne fortsætte 
som kontaktperson til TdG komiteen. Økonomisk vil det være bedre for 
klubben at få en procentandel af salget eller afregning pr. tilmeldt for at stille 
med frivillige. TdG-Marathon evalueres også på bestyrelsesweekenden.  

 
8. Glimt (udspil fra Henning), hjemmesiden, nyhedsbrevet, alle 

Glimt: Hvad vil vi gerne med klubbladet? Henning har frie rammer. Det lyder 
som en god idé med mere klubhistorie i bladet. Vi tager det op igen på 
bestyrelsesweekenden.  

 
Nyhedsbrev: Den 4. oktober.  

 
9. Evt.:   

Evaluering af begynderkursus: Jeanett laver spørgeskemaer som sendes til 
årets begyndere. 

 
 
 
Ref./Anja 


