
Referat, Kano- og Kajakklubben Gudenaa 
den 4. juni 2018 kl. 19.00 hos Henrik 

 
 

Til stede: Annemette, Brian, Flemming, Henrik, Jeanett, Nils, Steffen 
Afbud fra: 
Næste møde: hos Jeanett 6. august 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden./ Ok. 
  

2. Opgaver fra seneste møde:  
- Skilte/kommune? Tommy(kommune) afventer feedback fra Nels Markusen: 

Nels Markusen sender skilte til politiet for godkendelse. Brian sender en 
forespørgsel om hvor langt de er i processen. 

- Gamle træpagajer foræres væk. 
Henrik får sat det på FB 

- Vi har 3 kap-kanoer. De bliver stort set aldrig brugt, så vi forærer den ene væk.? 
Henrik får taget action på det. 

- Kortere børnepagajer: 
Der kommer 5 nye og kortere pagajer fra Max Kayak. 

- Havmiljøvogter: Er tilmeldt og har modtaget materiale. 
 
  

3. Årsplanen.  
- Planlægning: 

 
Midsommerfest: 
Opslag i klub og på hjemmeside klarer Jeanett. 
Mad: Klubben sørger for salat og flute,- Steffen sørger for det. 
Brænde til bål: Flemming spørger hos kommunen og hvis ikke de kan levere det  
efterlyser han sømfri træ på FB. 
 
Pudse/poler og praktisk dag, 18. august. Nils laver opslag. 
Store Legedag d. 23. juni. Steffen sørger for opslag og tovholder. 
Klubmesterskab, 1. september. Jeanett laver opslag. 

  
4. Økonomi og medlemmer:  

Vi er nu steget fra 246 til 266 medlemmer. Dertil kommer begyndere fra 2 kurser  
mere. 
 

 



  
5. Udvalgene: 

Begynder: Feedback fra de afholdte kurser / Positiv feedback fra både kursister og  
instruktører. 
Stævner: RCKM, Evaluering: 
Veltilrettelagt arrangement. Vi ønsker os flere deltagere og måske kunne det være  
overvejelse værd at ændre ruten.  
Børn-unge: Positiv opstart med mange børn. Stor forældreopbakning. 
Materiel: Trætoer har været i Holstebro og er afhentet. Der er nogen turkajakker 
der er skadet efter at have været med i svømmehallen…  
Enkelte medlemmer har spurgt om de kan købe en af klubbens gamle kajakker. 
Har vi nogen til salg? Vi får måske nogen i forbindelse med indkøb af nye 
kajakker. 
 
 
 

6. Nyt fra Randers Kommune: Vi har fået 54.000 kr fra Breddeidrætsmidler til 
indkøb af kajakker samt 320.000 kr fra Randers kommune til indkøb af nye 

          kajakker. Desuden har vi sammen med Sejlklubben, Roklubben og Harpunen fået  
300.000 til indkøb af fælles materiel. 
Henrik er begyndt at indhente tilbud på kajakker. 
Vi annoncerer beløbet i et nyhedsbrev. 
 
 

7. Glimt: Udkommet. Henning ønsker en evaluering fra os på indholdet: 
Henning er god til at finde de små historier. Det kunne være fint, hvis der var et  
lille skriv fra udvalgene i hvert blad. Vi ønsker en fast udgivelsesdato for bladene. 

 
Hjemmesiden: Vi skal have kigget på formuleringen under tilmelding, da folk  
opfatter det som at de kan melde sig til der og det kan de ikke. Jeanett får det 
rettet. 
Nyhedsbrevet: Brian udsender nyhedsbrev med midsommerfest, efterlysning af  
salatbyggere og træ til bål, samt opfordring til vores medlemmer om ikke at give  
uvedkommende lov til at benytte vores område. 
 
 

8. Nyt Klubhus: 
Opdaterede tegninger er hængt på opslagstavlen. 
Brian holder møde med Kjeld torsdag, hvor de får sendt Byggeansøgning.  
 

 
9. Evt. Vi mangler nåle til 25 og 40 års jubilarer og det er en meget bekostelig 



affære, så vi  overvejer lige hvad vi gør,- evt. finde et alternativ til en nål. 
 

Indføre “Ugens opgaver” (har du en halv time?). 
 
Gennemgang af sikkerhedsreglement og persondata. 
Henrik forsøger at få overblik over hvad der kræves af os ifm persondata 
beskyttelse og kommer med et oplæg til os. 

 
  

  
Ref./Annemette 


