
Nyhedsmail Kano- og Kajakklubben Gudenaa                                   

 
NOVEMBER 2015:           

 
Vi har besluttet at vi vil sende nyhedsmail ud til medlemmerne. Nyhedsmailen skal ses som supplement til 
”Glimt”, vores hjemmeside og Facebookgruppe: 
 
Nyhedsmailen vil ikke komme med faste intervaller men efter behov, og bliver sendt ud til alle email 
adresser vi har registreret. Så hvis du hører om nogen der ikke har modtaget, er det nok fordi vi mangler en 
mail adresse i kartoteket  - send manglende mailadresse til Brian på briankajak@gmail.com  
 
 
GLIMT: Nyt nummer af ”Glimt” er sendt ud til alle. Desværre har sætternissen været på spil igen, så der 
mangler enkelte afsnit i nogle af artiklerne. Den fulde version kan læses på hjemmesiden på 
http://gudenaa-kajak.dk/wp-content/uploads/2015/09/GLIMT-2015-04-w2.pdf 
 
 
KOMMENDE ARRANGEMENTER: 
 
Havneræs:  Husk at deltage i havneræs. Næste gang er søndag den 06. december i Ry. Se mere på 
www.havneraes.dk  Aftal selv tilmelding og kørsel indbyrdes, mellem jer som deltager. (Michael Geselle 
sørger sikkert for koordinering – så hold øje med klubbens Facebook side). 
 
Vi afholder vores afdeling af havneræset den 03. januar 2016. Vi kan (som altid) bruge hjælpere til afvikling 
af havneræset. Der vil komme mere info omkring dette. Så reserver gerne denne dag. 
 
Julefrokost er planlagt til lørdag den 12. december. Der vil komme opslag nede i klubben og på 
hjemmesiden med nærmere info. 
 
Nytårsroning: Traditionen tro er der fællesroning den 31.12. kl. 12.00, hvor vi slutter af med kl. 14.00 at få 
et glas champagne og et stykke kransekage og ønsker hinanden et godt nytår. 
 
Generalforsamling: Datoen er fastlagt til lørdag den 6. februar 2016. Der skal findes (mindst) eet nyt 

medlem til bestyrelsen ved den kommende generalforsamling. Så hvis du går med “et bestyrelsesmedlem i 

maven”, så overvej om du ikke har har lyst til at være med til bestyrelsesarbejdet i vores dejlige klub". 

FASTE VINTERAKTIVITETER: 
 
Svømning hver mandag aften på Tirsdalens skole, hvor der som tidligere er svømning først og kajakpolo 
bagefter. 
 
Lørdagsroning kl. 13 hver lørdag er der fællesroning med efterfølgende sauna- og kaffehygge. 
 
 
Bestyrelsen 
 
 
Klubbens hjemmeside: http://www.gudenaa-kajak.dk/ 
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