
Kano- og Kajakklubben Gudenaa 
                                Referat, bestyrelsesmøde, 

den 6. august 2020 kl. 19.00 hos Jeanett 
 
 
Til stede: Annemette, Flemming, Jeanett, Brian, Per, Boll og Peter 
Afbud fra:  
Næste møde: 17. september hos Per 
 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse dagsorden 
2. Opgaver fra tidligere: 

Vi mangler et par artikler til GLIMT, men ellers er der styr på det. 
3. Årsplan: 

Stemmesedler til kammeratskabspokalen sørger Jeanett for, laver 
samtidig opslag om det på Facebook. 
Praktisk dag:  Vi skal have lejet en fliserenser til lørdag, hvor Jeanett vil 
rense fliserne. Per sørger for at få den frem. 
Der skal males. Der skal købes pensler og handsker, samt voks til 
pudse/polering. Det sørger Per også for. 
Festudvalget handler ind til grillhygge. Drikkevarer er der rigeligt af. 
Standerstrygning: Vi venter og ser, hvordan situationen udvikler sig, ift 
om vi kan være indenfor. Lyserød lørdag og standerstrygningsfest 
aflyses.Jeanett laver opslag. 
Klubmesterskab: Start kl. 13. Der er både Flemming og Anders der 
bager kage. Medaljer sørger Jeanett for, sammen med Heidi. 

4. Økonomi & medlemmer: 
242 medlemmer. Nu kommer der 3 begynderhold, så der kommer nok 
flere til. Regnskabet ser ellers fint ud.  
Vi fortsætter med daglig rengøring af klubhuset. 

5. Udvalg: 
Børneholdet starter op d. 10. august. Anne Marie er gået ud af 
“trænerteamet”. 
Materieludvalget,- skal det være lønnet? Vi udgiver et nyhedsbrev, for vi 
beder om større frivillige indsatser, eller alternativt hæve kontingentet 



med 200 kr. Flemming skriver oplæg. 
6. Nyt fra kommune/ kultur & fritid: 

Intet nyt. 
7. Nyt fra DKF/DIF 

Ole Tikjøb begravelse 13. august Balle Kirke, balle bygade 164 8600. 
Vi sender  300 kr til Kræftens Bekæmpelse i stedet for en buket. Brian 
sørger for det. 

8. Glimt/ hjemmeside: 
Intet nyt. 

9. Nyt vedr. klubhus: 
Intet nyt. 

10. evt. 
SUP board. Skal vi have plads til at private boards kan opbevares i 
klubben? 
Vi har ingen pladser og ønsker ikke SUP-boards i klubben. Vi må 
henvise til sejlklubben. 
Jubilæer?  
Birgit Nielsen, Jeanett, Peter S, Brian J og Esben har 25 års jubilæum. 
Nål udleveres ved Standerstrygning Jeanett, måske du skal notere det 
på opslaget). 
“Medlemsskab” for SUP’ere….for brug af broer. 
Der er ikke stemning for sådan et tiltag. 
 
Referent 
Annemette 
 
 
 
 


