
Kano- og Kajakklubben Gudenaa 
                                Referat bestyrelsesmøde, 

den 2. November 2019 kl. 09.00 hos Annemette 
 
 

Til stede: Annemette, Flemming, Jeanett, Brian og Per 
Afbud fra: Henrik 
Næste møde: 9. januar hos Brian. 
 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse dagsorden 

Henrik Bach har valgt at træde ud af bestyrelsen pr. dags dato. Jeanett 
indtræder i stedet som næstformand og Per indtræder som fuldgyldigt 
medlem af bestyrelsen. 

2. Opgaver fra tidligere: 
3. Årsplan: 

Julefrokost: Festudvalget styrer den opgave. 
Klubben udlejet 2. juledag, men alle medlemmer er velkomne. 
Nytårsroning:  
Vi ror kl. 12, bobler kl.14. 
 Jeanett køber kransekage, Annemette sørger for bobler. 
Havneræs: 
Heidi booker Naturcenteret og er tovholder på Havneræs. 
Jeanett laver mad, flute køber vi. Flemming og Annemette bager kage. 
Følgebåde,- Brian og Jeanett melder sig. Flemming spørger Steffen. Vi 
mangler stadig en. 
Vi skal have et opslag i klubben med efterlysning af hjælpere,- det 
sørger Heidi for. 

4. Økonomi & medlemmer: 
Det ser fint ud. 

5. Udvalg: 
Skema til diverse udvalg: 
Jeanett har lavet et fint skema, som kommer op i klubben. 
“Per Spejder-dag” : 19. april, 2020 har NUT arrangeret tekniktræning  
med Per Spejder. 
Materieludvalget knokler med reparation af kajakker og er efterhånden 
godt med.  



6. Nyt fra kommune/ Kultur & fritid 
Vi mangler stadig vores låger, og vores hængelås er blevet klippet over. 
Bommens stolper er også blevet trykket skæve, så den er svær at 
lukke. Flemming tager kontakt til Materielgården og hører hvornår de 
udbedrer skaderne, samt leverer lågerne tilbage. 

Sportsfejring 24. jan. 2020: Vi har en indstilling.  
7. Glimt / Hjemmeside: 

GLIMT er på vej ud til medlemmerne. 
Til næste GLIMT, skriver Flemming en notits om ændringer i afsnittet 
om gæsteroning. 
Jeanett sender vores nye udvalg til Henning. Per skriver lidt om 
Materieludvalget. 

8. Evt. 
Per opretter en mappe til skabeloner til de forskellige arrangementer, 
Per får slettet Henrik fra fællesdrev. 
 
 
Referant: Annemette 


