
Kano- og Kajakklubben Gudenaa 
                                Dagsorden, bestyrelsesmøde, 

den 31. oktober 2020 kl. 10.00 hos Annemette 
 
 
Til stede: Annemette, Flemming, Jeanett, Brian, Per, Boll og Peter 
Afbud fra:  
Næste møde: 25. november hos Peter 
 
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse dagsorden 
2. Opgaver fra tidligere 

Polomål er pakket pænt sammen og lagt så det ikke generer. 
GLIMT er sendt i trykken. Per har et hængeparti med en artikel, som så 
kommer i næste GLIMT. 

3. Årsplan: 
Stort set alt i årsplanen er aflyst. 
Vi planlægger nytårsappel 3. januar udendørs. Annemette sørger for 
bobler og kransekage. 

4. Økonomi & medlemmer: 
274 medlemmer. Økonomien ser fin ud. 

5. Udvalg 
Svømning fortsætter, men med følgende restriktioner: max 10 voksne, 
og 40 børn. 
Begynderudvalget har vi holdt møde med og der er lagt en plan for 
vinterroning og mentorordning. 
Vedr. begynderkurserne, er der et forslag om, at de skal svømme 600 
m i svømmehallen den første dag. Per tager med til det næste 
begynder-udvalgsmøde i januar, hvor det vil blive vendt. 

6. Nyt fra kommune/ kultur & fritid 
Der er kommet nye restriktioner i forhold til Covid 19. 
Indstilling til årets leder/initiativpris… vi indstiller ikke nogen. 

7. Glimt/ hjemmeside: 
GLIMT er på vej ud i postkasserne. Vi glæder os til at læse det :-) 
Boll opdaterer hjemmesiden med de nye restriktioner. 
Jeanett opdaterer planchen med bestyrelsen i klubben. 



8. evt. 
Lederakademi Randers Kommune: 
Modulerne i dette akademi bliver påvirket af Corona, så nogen bliver 
flyttet og nogen bliver online,- men det tyder på at det kan blive både 
interessant og lærerigt. 
 
Fundraising referat: 
Flemming, Boll og Jeanett deltog i mødet over nettet. 
 

Dagsorden, bestyrelsesdagen okt. 2020  

-          Kommunikation, hvordan kommunikerer vi tydeligere og mere præcist? 

Vi tager for meget givet, når vi slår opslag om aktiviteter op. De nye 
medlemmer ved ikke hvad aktiviteterne indeholder. Fremover vil vi bruge 
ekstra tid på at gennemgå de informationer der skal stå i opslaget. 

 

-          Betalt hjælp, skal det indføres på udvalgte opgaver? 

Hvis ikke vi får mere hjælp fra vores medlemmer til diverse 
arbejdsopgaver, kan det være nødvendigt at betale sig fra at få det gjort. 

Vi prøver at skrive en lille appel til medlemmerne inden hver arbejdsdag, 
hvor vi gør det konkret at vi har brug for dem, hvilke opgaver der konkret 
skal udføres mm. 

-          Corona, hvad gør vi? 

Vi lader klubhuset være åbent. Der skal sendes nyhedsbrev ud om 
retningslinierne for færdsel i klubhuset i forhold til corona-restriktioner. 
Annemette forfatter et skriv. (husk aflysning af julefrokost og havneræs, 
samt flytning af nytårsroning). 

-          Årsplan opdateres. 

Done :-) 

-          Generalforsamling: 

Alle i bestyrelsen modtager gerne genvalg. Vi skal have booket et andet 



lokale, hvor vi kan være mere end 17. Brian finder egnet lokale. Vi dropper 
spisning, men byder evt. på en øl eller vand. 

 Vi ønsker opregulering af vores kontingent. 

 

-   Klubhus tidsplan/tilskud m.m. 

Vi fik en snak om løst og fast i denne forbindelse, men det er ikke muligt at 
være konkret på nuværende tidspunkt. 

 

-     Dagsorden til udvalgsmøde. 

Udsættes til senere. 

 

- Opgaver til videre drøftelse: 

Dagsorden til udvalgsmødet 

Årshjul for begynderudvalget (oplæg til snak med begynderudvalget). 

 

Ref. Annemette 


