
Bestyrelsesmøde, Kano- og Kajakklubben Gudenaa 
den 5. april  2017, kl. 19.00 hos Brian  

 
 

Til stede: Jan, Nils, Jeanett, Brian 
Fraværende: Annemette, Flemming, Tommy 
Næste møde: 2. maj hos Flemming (Pramdragervej 12 ca.) 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden /  
  

2. Referat fra sidst /  
Gennemgang af hjemmesiden,- Nils checker forside, Flemming “For medlemmer”,  
Tommy “Begyndere” (begynderfolderen skal opdateres), Jan “Aktiviteter”, Jeanett  
“Om klubben” og Annemette “Kalender og kontakt”. Førstehjælpskursus skal  
planlægges den aften hvor instruktører/hjælpere mødes. Tommy snakker med 
NUT om indkaldelse. 
  

3. Årsplanen / Praktisk dag 29/4: Morgenmad sørger Jan for. Tilmeldingsopslag laver 
Jeanett. Flemming undersøger om der skal indkøbes materialer til dagen. (evt. 
tagplader/rygninger). Brush-up dag for begynderne fra sidste år: Brian finder 
mailadresser så de kan blive inviteret personligt (send til Jeanett). 
  

4. Økonomi og medlemmer / 230 medlemmer pt. Mange udmeldelser ifb med 
kontingentindbetaling. Overskud dags dato 188.000. Vi er bagud på 
kontingentsiden i forhold til budget.  
  

5. Udvalgene (begynder, stævne, polo, børn-unge, materiel, hus)  
Intet nyt. 

  
6. Nyt fra DKF, Randers Kommune / Tommy. 

Rykker fra Poda Hegn: Brian kontakter Poda for en afklaring på rykker. 
Tilskud breddeidræts-midler: Det ser ud til vi har fået tildelt midler til en ny 
stævnebåd (rib-båd). Vi afventer endeligt svar fra Kommunen.  
 

7. Stævner og arrangementer / TdG:  
Møde med Mette Bertelsen fra Event-sekretariatet: vi fik en masse forslag på 

 bordet, bl.a. beach volley turnering, SUP-event, ergometer-ræs, bassin til  
balanceprøve, Street food boder, reklamefilm laves forud for arrangementet. 

 





Første tiltag til Årets Støt Brysterne er sat i gang, Lyserød Lørdag har 10-års 
jubilæum i år, så der skal laves lidt ekstra cirkus. Vi er lidt uenige om, hvem 
målgruppen for løbet er. Det oprindelige formål var, at få flere kvinder til at deltage 
i løb, og det er lykkedes meget godt. Ifølge DKF er det nu et af de største løb  
udenfor sæsonen, med 240 deltagere. Vi der arrangerer mener ikke det er vores 
opgave at invitere uorganiserede roere, så vi har fortsat fokus på, at gøre løbet  
sjovt for klubdeltagere. 

 
 

8. Glimt, hjemmesiden, nyhedsbrevet/  
Glimt er vist undervejs. Hjemmesiden: Vi skal have lagt referatet fra 
Generalforsamlingen på, samt de manglende referater fra 2017. Indbydelsen til  
standerhejsningsfest fjernes. 
 

9.  Nyt Klubhus, Kjeld 
Status svarbrev til kommunen - videre skridt: Jan får ordnet aktivitetskalenderen, 
så vi kan få sendt Tommy’s svarbrev. Vi vil gerne se svarbrevet inden afsendelse. 

 
10. Evt.  

  
Ref.: Jeanett 
 




