
 

Kano- og Kajakklubben Gudenaa 
                                        Referat, bestyrelsesmøde, 

den 7. januar 2019 kl. 19.00 hos Brian 
 
 

Til stede: Annemette, Nils, Brian, Flemming, Henrik, Jeanett, Steffen 
Afbud fra:  
Næste møde: GF  
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden./ 
  

2. Opgaver fra seneste møde:  
 

- Persondatabeskyttelse: 
Information om GDPR sendes til vores medlemmer, samt det skal på vores 
hjemmeside.Dokumentet er klar, så det bliver sendt når Henrik er tilbage fra 
Frankrig. 
Personoplysninger på vores Google Drev,- det har Google styr på. 
Koden til klubmailen ændres.Jeanett 

  
3. Årsplanen.  

Generalforsamling: 
Jeanett færdiggør maden i klubben, da Trine og Flemming ikke kommer til GF.  
Carsten har sagt ja til at være dirigent, Jørgen har sagt ja til at tage referat. 
 

4. Økonomi og medlemmer:  
Vi er 287 medlemmer. 
Brian har lavet et fint budget for 2019. Vi foreslår at kontingenterne forbliver som 
nu i 2019. 

 
5. Udvalgene: 

Begynder: Opdatering af begynderfolder iværksat / NUT. 
Der er rigtig mange på venteliste til dette års begynderkurser. 
 
Stævneudvalg:  
Havneræs, 6. januar blev afviklet i fin stil. Der var 65 både, 75 deltagere. 
 
Børn-unge: Nyt planlægningsmøde 24/1. 
Børneattester, fremskaffelse skal varetages af børn-unge udvalget 

 



 

Materiel: Der er 15 skadede både. Per har haft travlt med andre ting, men er ved 
at have tid til at angribe de defekte kajakker. 

 
Nye både i klubben: Der ligger stadig 4 nye kajakker samt 23 pagajer i Herlev og  
venter på at vi henter dem. 
 

6. Nyt fra Randers Kommune: 
Steffen har snakket med kommune-Jesper om muligheden for at få etableret en 
kanoslidske lige uden for vores område. Jesper vil gå videre med det. 
 
Ændring af tider for svømmehal. Mandag ikke længere muligt fra 1. august 2019 
 Vi kan flytte til tirsdag, onsdag eller torsdag. Casper Vangsøe sørger for det. 
 

7. Glimt: Årsberetninger sendes til Henning efter GF. Steffen 
 

Hjemmesiden:  
Formuleringen under indmeldelse skal ændres, så nye medlemmer bliver gjort 
opmærksom på vores GDPR, samt at nye medlemmer skal fremvise IPP2 i tur- 
eller kapbåd, eller gennemføre begynderkursus i klubben.Brian sørger for det. 
 

8. Nyt Klubhus: 
4 ugers klagefrist er overstået. Der er kommet en klage fra Danmarks 
Naturfredningforening. 
Brian tager kontakt til Nils Markussen, for at få rådgivning i hvilke muligheder vi 
har for at påvirke klagen.  

 
9. Evt. 

Vores træværk/pontoner ved vandet er slidte. Steffen har indhentet tilbud fra 
Mellerup Tømrer og Snedker, men vi mangler 2. tilbud fra Albyg. Steffen sørger 
for det. Derefter snakker vi med kommunen om tilskud til det.  
 

  
Ref. / Annemette 


