
Referat, Kano- og Kajakklubben Gudenaa 
den 6. august 2018 kl. 19.00 hos Jeanett 

 
 

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

1. Godkendelse af dagsorden./ Ok. 
  

2. Opgaver fra seneste møde:  
- Skilte/kommune? Tommy(kommune) afventer skiltegodkendelse fra politiet. 
- Persondatabeskyttelse: 

Information om GDPR sendes til vores medlemmer, samt det skal på vores 
hjemmeside. For nye medlemmer henvises derefter til hjemmesiden.  Brian  sørger 
for det. 

- Hjemmeside: formuleringen under tilmelding skal ændres, så nye medlemmer 
bliver gjort opmærksom på vores GDPR. samt at nye medlemmer skal fremvise 
IPP2, eller på gennemføre begynderkursus i klubben. 

 
  

3. Årsplanen.  
Pudse/poler og praktisk dag, 18. august: 
Opslag er hængt op og sættes endvidere på FB og hjemmeside ( Jeanett ). 
Morgenmad:  Steffen . Frokost købes der ind til på dagen. 
Flemming  handler ind til de opgaver der skal bruges materialer til. 
 
Klubmesterskab, 1. september: 
Jeanett  laver opslag og forhører sig om Heidi vil sørge for medaljer og efterlyser 
kagebagere på FB. 
Lyserød Lørdag, Standerstrygning, Standerstrygningsfest 6. oktober: 
Opslag sørger  Jeanett  for.  Annemette  bager kage og efterlyser flere på FB. 
Festudvalget arrangerer en super fest :-)  Steffen  checker vimpler. 
 
Input til DKF kalender: 
Flemming  sørger for det, evt. spørger Heidi om hun vil sørge for det. 

  
 

 
4. Økonomi og medlemmer:  

Vi er 290 medlemmer. 43 ud af 49 begyndere er indmeldt. 



Vi ligger lidt over budget på nuværende tidspunkt. 
 

  
5. Udvalgene: 

Begynder: IPP prøve datoer fastlagt. Datoer er i kalender. Steffen hører lige  
begynderudvalget om hvordan de sørger for tilmelding. 
Stævner: TdG: 
Flemming sørger for tekst om TdG til Brian, så han kan sende nyhedsbrev ud. 
Der kommer desuden info om praktisk dag og klubmesterskab. 
 
Børn-unge: Starter træning i aften. Der er rigtig mange børn. 
 
Materiel:  
Steffen  indkalder til møde med udvalget for at høre hvordan det går. 
Der er indkøbt 7 nye kajakker: 1 Citius 55, 1 Citius 51 carbon, 1 Citius 48 carbon, 
2 Zedtech Alito, 1 Kape mini børnekajak og 1 Knysna Guppie børnekajak, samt 5 
børnepagajer. 
 
 

6. Nyt fra Randers Kommune: 
Havnens dag sammen med Sejlklubben, Roklubben:  Steffen  hører Casper 
Vangsøe om polo-folket er interesseret i at deltage. 
Vi har sammen med Sejlklubben og Roklubben modtaget 300.000 Dkr i støtte fra 
kommunen. Har indkøbt fælles flydepontoner. Indhentet tilbud på fælles RIB-båd. 
 

7. Glimt: Næste udgivelse Oktober. Henning ønsker sig artikler og/eller forslag. 
Henrik  skriver lidt om de nye kajakker vi har fået.  Jeanett  sørger for en beskrivelse 
af fuldmånetur.  Steffen  sørger for artikler om Sverige og Lysglimt. 

 
Hjemmesiden: Vi mangler at få webcam op, som viser vejret på åen. Vi vil gerne 
et kamera der fx. tager et billede hver halve time (som ikke bliver gemt).  Henrik 
graver lidt i reglerne for det. 
 

8. Nyt Klubhus: 
Opdaterede tegninger er hængt på opslagstavlen. 
Byggeansøgning indsendt. Vi forventer svar på første behandling 
august/september. 
 

 
9. Evt. Vi mangler nåle til 25 og 40 års jubilarer. Jeanett har bestilt nye. 

 
 



Spildevandsproblem: 
Vi har fået tømt septitanken, men entreprenøren mener der er en fejl på vores 
anlæg, da vandet står for højt i tanken.  Henrik  finder ud af hvad der skal gøres. 
 
Samarbejde om førstehjælpskursus med naboklubberne: 
Det vil vi gerne deltage i, så  Jeanett  giver en tilbagemelding til DKF. 
 
Klubskilte til låger ved klubben: 
Steffen  tager teten på at få lavet skilte med vores navn til lågerne i hver ende. 
 
Facebook: Begynder gruppe: 
Steffen  opfordrer de nye i “begynder 2018 Fb gruppen” til også at melde sig ind i 
den officielle FB gruppe. Steffen snakker også med Tommy og NUT til også at 
opfordre de nye til at melde sig ind i vores FB gruppe. 
 

  
Ref./Annemette 


