
Referat fra bestyrelsesmøde, Kano- og Kajakklubben Gudenaa 
den 8. juni 2017, kl. 19.00 hos Jan 

 
 

Til stede: Brian, Flemming, Jan, Jeanett 
Fraværende: Annemette, Tommy, Nils 
Næste møde: 10. august hos Jeanett (Rebslagervej 16) 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden / Flemming  
  

2. Referat fra sidst / Flemming 
Brænde til midsommerfest er ok, Jeanett efterlyser salat/flute-magere på FB. Har 
vi ellers styr på festen, vi spørger festudvalget. Opslag? Tilmelding? 
Gennemgang af hjemmeside: svømning mangler uge-angivelse (vinterhalvåret, se 
kalender), og kajakpolosiden er tom… 
Jeanett mangler stadig lidt, og måske også Tommy? 
Låse til diverse bomme og låger: Flemming foreslår vi låner en nøgle hos 
Naturcenteret, og får vores låse kodet så de også kan låse den nye låge op. 
Jeanett og Nils ordner de nye låse, derefter kontakter vi kommunens Affaldskontor 
og får en ordning med tømning af containeren (de skal have en nøgle). 
Fjedre til låger: Nils kigger på det. 
Skab på badeværelse, vi hører lige om Per har styr på det. 
  

3. Årsplanen / Flemming 
pudse/poleredag den 19. august. Jeanett laver opslag. Tjek lige om det er samme 
dato som åbent hus. Opslag om, at hængelåse/veste/sko skal fjernes inden. 
Morgenmad sørger Jan for. 
Store legedag; planlægges spontant af medlemmerne selv, når vejret er godt. 
Materieludvalgsmøde: gennemgang af skadesanmeldelser m.m. Tommy indkalder 
til dette? 

  
4. Økonomi og medlemmer / Brian, beslutning om ny følgebåd, 

Helt ekstraordinært har kassereren ikke regnskab klart, men det går godt.  
247 medlemmer pt. 
Rib-båd: vi diskuterer lidt frem og tilbage, og der er stemning for alu-båden fra 
Herning. Den er lettere vægtmæssigt, og vi mener der bliver færre reparationer 
end på en glasfiberbåd. 
 

  



5. Udvalgene (begynder, stævne, polo, børn-unge, materiel, hus) / alle,  
Umiddelbart god stemning på begynderholdene indtil videre. Husvedligehold er 
sat lidt på stand-by indtil vi ved mere om nybyggeri. Der er en del skader på 
bådene (8-9 stykker). Det skal respekteres hvis der hænger et ude-af-drift skilt på 
en båd, det må gerne påtales. En skadet båd skal anmeldes i rokort.dk, så den 
ikke kan tages med på vandet. Det indskærpes overfor begynderene at der skal 
føres roprotokol når man går på vandet, af sikkerhedsmæssige årsager. 

  
6. Nyt fra DKF, TdG, Randers Kommune / Flemming, 

Skilte er, iflg. Jørgen Mejlsø, på vej (hvad det så betyder!?). Tommy har endnu 
engang fortalt ham, hvilke problemer det giver, at der ikke er ordentlig skiltning. 
(Tommy udskriver og laminerer (og monterer) et par skilte med den tekst, 
kommunen tidligere har accepteret, “underskrevet” KKKG og kommunen.)  
TdG: Flemming indkalder til møde hos os, sammen med Ole Tikøb og Mette 
Bertelsen, så vi kan få styr på vores opgaver. I uge 24 kommer der opslag op om 
hjælpere.  
DKF: vi begynder så småt at udsende invitationer osv. til Støt Brysterne, 
planlægningen er i gang. Det bliver kun Nord og Gudenaa der afholder løb i år. 
 
  

7. Stævner og arrangementer / alle, 
RCKM gik godt, Heidi havde gjort et stort og flot forarbejde, så det forløb glat. Vi 
må evaluere på, om løbet skal flyttes i forhold til løbet i Strømmen samme dag. Vi 
tror ikke umiddelbart det vil give flere deltagere. 
 

8. Glimt, hjemmesiden, nyhedsbrevet/ alle, 
Glimt: der må være et på vej, med referat fra generalforsamling osv. Er 
hjemmesiden opdateret med alle referater? 
 

9. Nyt Klubhus: Hvad er vores “smertegrænse”, forberedelse til mødet med Randers 
Kommune d. 15. 
Hvis vi ikke får lov at bygge ovenpå, skal vi som minimum have lov at bygge helt 
hen til kanocontaineren (ca 5m). Det bliver dog voldsomt dyrt i pilotering at bygge 
ud i stedet for op, (plus det giver en massiv bygning, dårligt lysindfald og svær at 
indrette optimalt), så for os at se, er der kun én løsning, og det er at bygge 
ovenpå.  
 

10. Evt.  
  
Ref./Jeanett 
 


