
Bestyrelsesmøde, Kano- og Kajakklubben Gudenaa 
- mandag den 17. november kl. 19.00 hos Trine 

 
Til stede: Anja, Brian, Flemming, Jeanett, Tommy, Trine 
Fraværende: Anne 
Næste møde: 14. januar (Anne) 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden / Tommy 
Godkendt. 

 
2. Referat fra sidst /Opfølgning på bestyrelsesweekend /Tommy 

Flemming kontakter N.U.T. og Torben i relation til planlægningsarbejdet 
omkring TdG 2015. Flemming kontakter komiteen i forhold til det endelige 
regnskab. 
 
Anja udarbejder forslag til revideret udgave af vedtægter, klubbens mål og 
visioner, ordensreglement og lån af klubkajakker, som alle bliver 
tilgængelige på hjemmesiden. 
 
Tommy indkalder instruktører og hjælpeinstruktører til et møde i løbet af 
vinteren. Tommy giver Annemarie en tilbagemelding på mail omkring 
begynderkonceptet. Tommy bestiller brochure med søfartsregler til 
begynderne.Jeanett laver et spørgeskema til årets begyndere. 
 
Ansøgning om at få lov at få opsat en uaflåst låge i hver ende af stien samt 
lagt stien bag om klubben sendes til Randers kommune den 18. november. 
 
Tommy giver en tilbagemelding til Henning vedr. Glimt. Anne og Tommy 
skriver til udvalgene med en opfordring til at huske Glimt - altid mindst en 
kort status “Nyt fra….”. 
 
Tommy giver Steffen en tilbagemelding i forhold til en ny hjemmeside. 
 
Brian laver forslag til budget 2015 til næste bestyrelsesmøde. 
 
Nyt km-program implementeres pr. 1. januar 2015 (rokort.dk). 
 
Klubben har nu swipp (og mobilpay). 



 
3. Årsplanen / Tommy 

Julefrokost: Festudvalget arrangerer. Jeanett og Anja melder sig som 
hjælpere. Salg af øl og vand / egne drikkevarer. Trine laver 
opslag.Festudvalget sørger for indkøb af mandelgave. 
 
Nytårsroning: Trine laver opslag.Roning kl. 12.00 bobler og kransekage kl. 
14.00. Jeanett køber bobler. Anne tager kransekage med.  
 
Generalforsamling: Indkaldelse udsendes elektronisk efter næste 
bestyrelsesmøde. Der skal findes 1-2 suppleanter.  

 
4. Økonomi og medlemmer / Brian, se fremsendte 

Dagens medlemstal er 285. Budgettet holder. 
 

5. Udvalgene (begynder, polo, børn-unge, materiel, hus) / alle 
Husudvalg: Broerne er sat på standby. Flemming taler med Poul og Heine 
omkring dørstoppere til låger i bådhus. 
 
Materiel: Zedtech to’er sendes til reparation hos Max.Tommy tager en snak 
med Martin omkring materieludvalget.  
 

6. Nyt fra DKF, Randers Kommune 
Intet nyt. 
 

7. Stævner og arrangementer / alle, Julefrokost, Nytårsroning, Havneræs 
Støt brysterne resulterede i en samlet donation på kr. 5.000 til Kræftens 
Bekæmpelse. 
 
Havneræs: 4. januar. Løbet er annonceret på Havneræs hjemmesiden. 
Tommy kontakter Ole ang. mad.Trine kontakter Max vedr.sponsorpræmier. 
Anja spørger Steffen om opslag ift. hjælpere (både, mad, tidtagere) mv. 

 
8. Glimt, hjemmesiden, nyhedsbrevet, alle 

Glimt: Deadline mandag den 29. december. Bestyrelsen vil gerne have 
Nytårsroning og Havneræs med - gerne med billeder. Anne kontakter 
Henning. 
 
Nyhedsbrev: Rokort.dk; efterlyse interesserede til hjemmeside udvalg; 
julefrokost; Nytårsroning; Havneræs (hjælpere?);  



9. Evt.:   
Mail fra Bo vedr. indkøb af TRX udstyr: Der henvises til brug af de 
elastikker, som klubben indkøbte sidste år. Øvelser er tilgængelige i klubben 
og på hjemmesiden.Tommy har svaret Bo.  

 
Henvendelse fra Thomas Laugesen om køb af kajak: Prøvet af bådudvalget. 
Kajakken vurderes ikke at passe ind i udskiftningsplanen. Brian svarer 
Thomas.  

 
Tommy retter årsplanen til og fremskriver til 2015. 

 
Tommy kontakter Drejer for resultatet af måling på varmepumpe og følger 
op på det udførte el arbejde.. 

 
Ref./Anja 


