
Referat, Bestyrelsesmøde, Kano- og Kajakklubben Gudenaa 
den 7. september 2017 hos Jeanett, Hobrovej 110 A, st.tv. 

 
 

Til stede: Annemette, Brian, Flemming, Jeanett, Nils, Tommy 
Afbud fra: Jan 
Næste møde: Hos Tommy, d. 11. oktober 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden / Jeps. 
  

2. Referat fra sidst:  
Hjemmesiden skal rettes til under begynder og under sikkerhed. Tommy laver et  
oplæg som vi arbejder med på Bestyrelsesweekenden.  

  
3. Årsplanen: Skal rettes til. Annemette laver oplæg til bestyrelsesweekenden. 

  
4. Økonomi og medlemmer: Fint regnskab. Der er plads til indkøb af kajak. Vi ønsker 

os Escape. Brian kontakter Henrik Bach. 
  

5. Udvalgene. 
 Begynder: Det har været gode kurser i år. Mange har været til IPP2 prøver.  
Der mangler instruktører, Tommy sørger for opslag i GLIMT om dette. 
Materiel:  3 nye folk har meldt sig til at træde ind i materieludvalget. Martin har fået  
kontaktoplysninger på dem og vil holde møde med dem og sætte dem ind i  
diverse reparationer. 
Hus: Flemming sætter nye kroge til håndklæder op i damernes omklædning.  
Den lille låge lukker ikke længere og fjederen på den store låge er bøjet.  
Flemming laver beslag til fjedrene. 
Hus: Opslag om begrænset brug af sauna i sommermånederne hænges op ved 
saunaen. Nils klarer dette. 
  

6. Randers Kommune: 
Tommy ringer til Tommy Schōler-Troelsen vedr klubområde, hængelåse mm. 
 

7. Stævner og arrangementer: Triple-arrangement d. 7. oktober. 
Lyserød lørdag: 
 Jeanett styrer og uddelegerer.  

          Standerstrygning:  
Opslag i klub og hjemmeside,-  Det klarer Trine. Annemette sender oplysninger til 



hende.  
Indgravering af pokaler: Annemette,  
Stemmesedler indsamles på onsdag.  
Kagebagere: Flemming og Annemette.  
Flemming checker vimpel til handicap.  
Standerstrygningsfest:  
Ølsmagning m start under middagen.  
Menu, mørbradgryde og Panna Cotta.  

 
8. Glimt: 

Efterlysning af tovholder til fuldmåneroning: Annemette skriver til Henning. 
Efterlysning i GLIMT af nye til instruktøruddannelse sørger Tommy for.  
Nils skriver artikel til GLIMT om lørdagsroning. 
Johnny runder 100.000 km. Muligt interview til GLIMT (Annemette). 

 
9.  Nyt Klubhus: 

 Brian ringer og snakker med Søren Fonseca om hvilke 
 muligheder/begrænsninger vi har ift nyt klubhus. Derefter holder vi møde efter 
 Handicap på onsdag. Vi er stadig meget stemt for 2 etager, men lykkes det ikke, 
 er vi enige om at vores nuværende klubhus er udtjent.  
Tommy ringer til Jørgen Storgaard Nielsen fra Ans Søsport vedr. deres 
 argumenter for at det lykkedes dem at få bevilget klubhus.  

 
10. Evt.  

Begynderpokal, damer: 
Den begynderpokal vi har, er fra nu af udnævnt til kilometerpokal for årets  
begyndere.  
Opslag m. Bestyrelse/udvalg mm. mangler i klubben. Ingen fik opgaven…. 

 
  
Ref./Annemette 
 
 


