
Referat, Kano- og Kajakklubben Gudenaa 
den 9. april 2018 kl. 19.00 hos Brian 

 
 

Til stede:  Annemette, Brian, Flemming, Henrik, Jeanett, Nils, Steffen 
Afbud fra: 
Næste møde:  hos Flemming 3/5 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden./ Ok. 
  

2. Opgaver fra seneste møde:  
- Standerhejsningsdag / Ok 
- Medlemsmøde / Ok 
- Opslag til praktisk dag / Flemming ? 
- Skilte/kommune? Tommy(kommune) afventer feedback fra Nels Markusen. 

  
3. Årsplanen.  
- Planlægning: 

Praktisk dag: 5. maj. Trine laver opslag asap.  (Flemming ). 
Praktisk dag flyttes til 6. maj. 
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 bådebroerne, oprydning i kanocontainer, flytte 
kajakpolostativ, nøgleskab, Smøring af sæder og fodspark på kajakker. 
Optælling og sortering af redningsveste. 
Materialer:  Henrik, Flemming og Nils ,  
Morgenbrød:  Flemming ,  
Kage:  Jeanett og Annemette . 

 
Handicapstart: 2. maj 
Tidtagere, Grill og pølser:  Jeanett og Eva , Resultater:  Brian . 
 
RCKM: 27. maj: 
Heidi har styr på det, men mangler tilbagemelding om tilmeldingsgebyr. Vi 
beslutter at det skal koste 75 kr og 50 kr ekstra i eftertilmeldingsgebyr. 
 
 
Sverigetur: Uge 29: 
Jeanett sætter opslag op til første handicap. 
 
Midsommerfest planlægges på næste møde. 



 
  

4. Økonomi og medlemmer:  
254 medlemmer. Sidste frist for betaling af kontingent var d. 27. marts. 
Der mangler indbetalinger for 50.000 kr!!! Rykkere er på vej. 
 
  

5. Udvalgene (begynder, stævne, polo, børn-unge, materiel, hus)  
- Begyndere: Antal tilmeldte pt: ? 

Introaften for begyndere 5. april / Der dukkede ca. 40 begyndere op. 
Opstartsroning med sidste års begyndere: 22. april. 
Begynderkurser 

 
- Materiel: Michael Damborg er ny materieludvalgsformand + Per Frank Jensen 

+ Mikkel. 
Gamle træpagajer foræres væk,- slåes op på FB af  Henrik . 
Vi har 3 kap-kanoer. De bliver stort set aldrig brugt, så vi forærer den ene væk.  
 

- Udvalgsbeskrivelser: 
Har modtaget beskrivelser vedr. kajakpolo og RCKM. 

 
Nyt fra Randers Kommune /  
Vi har ansøgt om tilskud til 2 stk 2-er kajakker. 
Flemming og Steffen har været til møde med Randers Kommune og Randers 
vandsportforeninger. Der er i fællesskab søgt om 2 RIB-både, en pontonbro, 
SUP-boards og en event-trailer med diverse både. 
Ansøgning til Randers Kommune: Vi har søgt om kajakker for 300.000 kr. 
 
 

6. Glimt, hjemmesiden, nyhedsbrevet: 
Status på udgivelse af Glimt: Henning har efterlyst historier til GLIMT. 
Steffen har foreslået Henning at interviewe Tommy og Michael Damborg. 
 

 
7.  Nyt Klubhus, “Klimabånd”. 
- Nyt møde den 11. april for Brian og Flemming med Nels fra Randers Kommune. 

Kjeld har lavet ny skitse med nye mål under 7.5 meter høj. 
- Ikke flere tilbagemeldinger fra byrødderne. 

 
 

8. Evt. 
Flemming og Per tager til TdG-møde d. 12. april. 
Havmiljøvogter /  Steffen  tilmelder os. 
Opdatering af hjemmeside, referater/  



Kortere børnepagajer:  
Henrik  tager kontakt til NUT og prøver at afklare behovet. 
Instruktørtrøjer: Instruktørerne har “reflexkryds”, som de skal bære under 
kurserne. 
Ombytning af Omklædningsrum: Nej, da der generelt er 30% flere mænd end 
kvinder i klubben.I 2017 har mændene roet 43.000 km og kvinderne har roet 
20.000 km.  Steffen  skriver til Annette Stradt. 
Sikkerhedsreglement: Vi tager punktet op på næste bestyrelsesmøde. 
Puljemidler/Heidi:  Steffen  svarer Heidi. 
 

 
  

  
Ref./Annemette 
 
 


