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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 
 
Midsommerfest: Gå ikke glip af en hyggelig aften med dine klubkammerater. Også en god mulighed for alle 
de nye medlemmer at lære de ”gamle” medlemmer bedre at kende. Holdes den 25. Juni kl. 18.00 – se mere 
på opslaget på hjemmesiden http://gudenaa-kajak.dk/wp-content/uploads/2016/06/indbydelse-
sommerfest-2016.pdf , hvor du også kan se hvordan du tilmelder dig. 
 
Indkøber: Bodil vil gerne afløses som indkøber. Var det noget for dig så henvend dig gerne til et medlem fra 
bestyrelsen. ”Jobbeskrivelsen” er at holde øje med beholdning og indkøb af kaffe, the, toiletpapir  m.m.  
 
Maling af bådhus: Vi var desværre ikke nok fremmødte til praktisk dag til at vi kunne få malet den ”gamle” 
del af det fælles bådhus. Maling er indkøbt så vi søger stadig efter nogle medlemmer, der vil påtage sig 
opgaven i fællesskab. Så hvis du vil hjælpe så henvend dig gerne til Brian Jensen på briankajak@gmail.com 
eller husudvalget ved Flemming Drescher på flemmingdrescher@gmail.com  
Hvis ikke vi finder nogle kan vi blive nødt til at hyre en proffesionel til opgaven da det skal udføres i år. Og 
det kan nok hurtigt koste det samme som en ny kajak til klubben  
 
Klubmesterskab: Det har vi været nødt til at flytte frem til den 13. august – hold øje med opslag når vi 
nærmer os. 
 
Pudse/praktisk dag: Vi har planlagt en pudse/praktisk dag mere den 27. august, hvor vi sammen ”shiner” 
klubben og kajakkerne op – der kommer også opslag når vi nærmer os men reserver allerede nu. 
 
Tour de Gudenaa: Afvikles i år den 3. september. Læs mere her - http://www.tourdegudenaa.dk/  
 
Standerstrygning med fest og ”støt brysterne”: Det er efterhånden blevet en tradition med en hel klub 
lørdag med først ”støt brysterne” kajakløb med efterfølgende standerstrygning og fest om aftenen. I år 
planlagt til den 8. oktober. 
 
 
Bestyrelsen 
 
 
Klubbens hjemmeside: http://www.gudenaa-kajak.dk/ 
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