
Bestyrelsesmøde, Kano- og Kajakklubben Gudenaa 
den 14. marts 2018 kl. 19.00 hos Annemette 

 
 

Til stede:  Annemette, Brian, Flemming, Henrik, Jeanett, Nils, Steffen 
Afbud fra: 
Næste møde:  hos Brian 9/4 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden./ Ok. 
  

2. Opgaver fra seneste møde:  
- Opslag af bestyrelsen til klubben og hjemmesiden / Ok 
- Holde udvalgsmøde / Ok 
- Opslag og planlægning til standerhejsningsdag / Ok 
- Artikler til Glimt / Ok 
- Bom lås / Ok 
- Opslag til Standerhejsningsdag / Ok 
- Linda login til klubkonto / Ok 
- Afskedsgaver?  Annemette  køber dem inden standerhejsning. 
- Martin inviteret til standerhejsning?  Steffen  inviterer ham 
- Skilte/kommune?  Steffen  henter kontaktinfo hos Tommy. 

  
3. Årsplanen.  
- 7. april: Standerhejsning, pudse-poler, praktisk - dag, fest  
- Planlægning: 

Opførelse af hegn ved kanocontainer (flytte cykelstativer?) Flemming og Nils 
er tovholdere på projektet. 
Materialer til vask og polering af kajakker/ 
Annemette  spørger Per om materieludvalget om de vil vaske kajakkerne af i 
oxalsyre.  Flemming  sørger for klude og pudsemiddel. 
Morgenmad/  Flemming . 
Frokost/ 
Kage/  Annemette  efterlyser kagebagere på FB. 
Jubilarer?/ Kurt, Susse og Henning har 25 års jubilæum.  Jeanett  sørger for 
nåle,  Steffen  inviterer og siger et par ord. 
Medlemsmøde?/ Steffen  inviterer til at medlemmerne kommer med  
ris/ros/ideer/feedback 
Praktisk dag: 5. maj. Opslag til klub senest 1. april.  Flemming  spørger Trine. 
I opslaget skal der stå at folk skal fjerne hængelåse og diverse andre genstande. 
Opgaver til dagen: Ekstra trin på badestigen, rensning af tagrender, montering af  
radiatorer, rengøring af boldværk, rengøring af klubhus, fjernelse af ukrudt og  
generel beskæring, trin på bådbroerne. 



  
4. Økonomi og medlemmer:  

256 medlemmer. Sidste frist for betaling af kontingent er d. 27. marts. 
  

5. Udvalgene (begynder, stævne, polo, børn-unge, materiel, hus) /  
- Begyndere: Antal tilmeldte pt: 39. (9 har ikke svaret endnu, 6 meldt fra, 3 nye) 

Førstehjælpskursus aflyst pga kun 5 tilmeldte. 
Instruktøraften 22. marts 
Instruktørdag m. Per Spejder 25. marts 
Introaften for begyndere 5. april 

- Udvalgsmødet 8/3: 
Der kom ca 10 til mødet, Der opdateres udvalgsbeskrivelser , som hænges op på  
oppslagstavlen. Vi vil gerne have flere der melder sig.  

 
Nyt fra Randers Kommune /  
Vi har ansøgt om tilskud til 2 stk 2-er kajakker. 
Henrik har fundet nok en pulje vi kan søge ved Randers kommune. Vi overvejer 
om der er noget vi kan søge. Det skal være til nye og uafprøvede aktiviteter. 
 
 

6. Glimt, hjemmesiden, nyhedsbrevet /  
Nyhedsbrev for sæsonstart:  Brian  forfatter et nyhedsbrev med  
standerhejsningsdag og nævne praktisk dag, handicap og Randers City  
kajakmarathon, samt slutdato for svømning. 
 

 
7.  Nyt Klubhus, “Klimabånd”. 
- Arkitekt Kjeld Kahr vedr. klimabånd og status vedr. kommune 
- Brian og Flemmings møde med Nels fra Randers Kommune. 

Meget positivt møde med Nels Markussen, som vil undersøge i sit bagland om der  
er mulighed for at dispensere for ikke at bygge i 2 etager.  
Han mener ikke der kommer en vold foran klubhuset. 
Kjeld prøver at lave en ny skitse, hvor vi sænker sokkelhøjden og evt ændrer  
vinklen på rejsningen så bygningen bliver lavere. 

- Eventuelle tilbagemeldinger fra byrødderne? 
Der er ikke andre byrødder der har reageret på vores henvendelse end Daniel  
Madie. 

 
8. Evt. 

Forespørgsel fra 2 familier med børn, som gerne vil sammen på begynderkursus. 
Da det ene barn er 6 år, kan vedkommende ikke komme på kursus. Vi kan kun 
tilbyde dem at de voksne kommer på begynderkursus og børnene på børnehold. 
 
 



Vi har fået tilbud om at deltage i en sundhedsdag i midtbyen. Vi spørger Casper 
om han er interesseret i at deltage. 
 

 
  

  
Ref./Annemette 
 
 


