
Kano- og Kajakklubben Gudenaa 
                                Referat, bestyrelsesmøde, 

den 6. Januar 2020 kl. 19.00 hos Brian 
 
 

Til stede: Annemette, Flemming, Jeanett på Skype, brian og Per 
Afbud fra:  
Næste møde: Generalforsamling 
 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse dagsorden 
2. Årsplan: 

Heidi får indgraveret kilometerpokaler og 
Bemærkelsesværdighedspokalen til GF. Jeanett føjer dem på 
Pokallisten. 
Annemette køber flasker til afgående bestyrelsesmedlemmer. 
Eva Eriksen og Lars Toft har haft 25 års jubilæum for 2 år siden, uden 
at få en nål…. den skal de have nu. 
I år er der Peter Schmidt, Esben, Jeanett, Birgit Nielsen og Brian, som 
skal have en 25 års nål til Standerhejsning. 
Per efterlyser en der vil lave Gule ærter til GFog nogen der vil bage 
kage, på FB. Hvis ikke der er nogen der melder sig, laver Per det. 
Flemming spørger Carsten og Jørgen om de vil være Dirigent/Referent, 
samt spørger udvalgene om de vil komme med en lille beretning. 
Brian sender indkaldelse ud. 

3. Økonomi & medlemmer. 
Vi er 286 medlemmer. Økonomien ser sund og god ud. 

4. Udvalg. 
Materieludvalget knokler med kajakkerne. Der mangler mærkater med 
klubbens navn til kajakkerne. Per tager affære på det. Trækajakken og 
Ahrendsen er kommet hjem fra Struer. De er så fine. 

5. Nyt fra kommune/ Kultur & fritid. 
Flemming har tilføjet vores klub på Kommunens Forenings-facilitetskort. 

5.1. Sportsfejring 24. jan. 2020: 
Vi har intet hørt vedr. vores indstilling af en ildsjæl. 

6. Glimt / Hjemmeside: 
Intet nyt. 



7. Nyt vedr klubhus 
8. Evt. 

Vi lejer en flisekost til næste arbejdsdag. 
Torben Ravn har reserveret klubhuset til et arrangement d. 26. januar 
fra 10.30. 
Fællesroning flyttes tilbage til kl. 13, da der ikke er kommet nye roere til 
og de trofaste lørdagsroere helst vil ro kl. 13. Første gang kl. 13, er d. 
18. januar. Brian skriver et nyhedsbrev med det, Annemette skriver det 
på FB. 
 
 
Referent. Annemette. 
 


