
Kano- og Kajakklubben Gudenaa 
                                Referat bestyrelsesmøde, 

den 18. Marts 2020 kl. 19.00 hos Annemette 
 
 

Til stede på skype: Annemette, Flemming, Jeanett, Brian,Per, Boll og Peter 
Afbud fra:  
Næste møde: 15. April hos Boll 
 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse dagsorden 
2. opgaver fra tidligere: 

Reminder til Brian… ny træningsbænk er gået i stykker. Det skal der 
reklameres over. 

3. Årsplan: 
3.1. Corona, skal vi gøre mere: 

Hele arrangementet d. 4. april aflyses.(Boll) Vi live-streamer 
standerhejsningen. 
Hvad angår roning, holder vi fast i at det må man fortsat gerne. Vi 
opfordrer til at man kører hjem og tager bad, men er det ikke 
muligt, må der max være 2 personer i bade/omklædningsrummet. 
Sauna og motionsrummet er fortsat ikke tilladt at bruge. Der 
hænges sedler op på dørene. Det klarer Jeanett. 
Lørdagsroning aflyses indtil videre. 
Vi opfordrer til at man snupper en spritklud og tørrer håndtag af, 
når man har været i klubben. 
Boll forfatter nyhedsbrev til medlemmerne, samt sætter det på 
facebook. Brian sender nyhedsbrevet ud. 
Begynder-aktiviteterne bliver vi også nødt til at aflyse nogen af. 
Flemming aftaler nærmere med dem. 

4. Økonomi & medlemmer: 
262 medlemmer er vi nu. Vi kommer op igen med de nye begyndere 
(hvis vi får afholdt kurserne). 
Havneræs gav 4700 kr i overskud. 

5. Udvalg: 
Intet nyt. 

6. Nyt fra kommune/ Kultur & fritid 



6.1. Aflysninger af rds uge aktiviteter,-  møde d. 19. marts aflyst. 
6.2. Havnens dag 13 juni,- Der bliver aktiviteter ved roklubben med et 

par kajakker og noget Polokajak, samt SUP. Der bliver samtidig 
et stort arrangement i Udbyhøj, hvor Stanley har nogen 
havkajakker. De vil også gerne have os derud med polokajakkker. 
Flemming er koordinator på det. 

6.3. P-plads, hængelås: 
Peter har været på Materielgården. De lovede at give os en ny 
lås, som nu ligger klar.Det er blot ikke en kodet lås, så det er en 
ommer. Peter tager en snak igen og tager nøglen til låsen med. 
Vedr. de store huller i vejen, har Peter haft ringet til Ivan på 
kommunen, lagt beskeder og e-mailet, men får ikke svar tilbage. 

7. Glimt / Hjemmeside: 
Henning er ved at lægge sidste hånd på det nye GLIMT. 

8. Nyt vedr klubhus: 
Intet nyt... 

9. Evt. 
9.1. label/klistermærke til kajakkerne(Per). 

Der er kommet labels til vores kajakker, men Per er i tvivl om de  
har den rette grønne farve. Vi checker det ud, når vi kommer  
forbi og giver Per en tilbagemelding.. 

 
Ref. Annemette. 
 


