
Kano- og Kajakklubben Gudenaa
Referat, bestyrelsesmøde,

den 8. april 2021 kl. 19.15 Online

Til stede: Annemette, Flemming, Jeanett, Brian, Per, Boll og Peter
Afbud fra:
Næste møde: 3. maj hos Boll kl. 19.15.

Dagsorden:
1. Godkendelse dagsorden:

Ok.
2. Opgaver fra tidligere:

Jeanett har styr på pokaler til GF.
3. Corona:

Vi ved intet endnu, bortset fra at vi er trætte af den møg-sygdom.
4. Økonomi og medlemstal:

244 medlemmer. Første rykker er ude, og næste snart på vej.
5. Udvalgsmøder:

Vi har holdt møde med begynderholdet. Flemming har holdt møde med
børneudvalget, der håber at kunne komme i svømmehal d. 26. april.
Der er arrangement med vandsportsforeningerne i Rds d. 12. juni, hvor
vi vil høre om Polofolket vil stille op til en bette demonstration/kamp.
Materieludvalget kører på lavt blus, da der er for koldt på værftet.

6. Nyt fra kommune/ kultur & fritid:
Flemming har været til møde med vandsportsforeningerne. Vi har
indkøbt fine ting (polomål/RIB-båd mm. De skal helst i brug d. 12. juni til
arrangementet i havnen.
Ved Fladbro og ved Johannesberg er der shelterpladser, men dårlige
forhold at lægge til og komme op med både. Vandsportsforeningerne
laver i fællesskab en ansøgning om flydepontonner de 2 steder, samt
ansøgning om at få fjernet og bygget nye “fiskebroer”, da de fleste
efterhånden er i en sølle forfatning.
Der søges samtidig også om et udslusningssted ved fugletårnet/eller ud
for vejen ved os til SUP-boards, fiskekajakker mm.
RGF har startet et SUP-board hold op, der holder til ved sejlklubben.



7. Nyt fra DKF/DIF:
Afholdelse af 100-års jubilæum fra d. 5.-12. september. Evt. fælles
arrangement 12. september med vandsport Randers, hvor vi skal prøve
at samle 100 fartøjer på vandet.

8. Status byggeri:
Møde med Kjeld Kahr d. 13. april for at få de sidste ting på plads
solpaneler, samt rådgivende ingeniører.
Jeanett, AM og Per skal lave prisoverslag over ønsket inventar i
klubstue og på værft.

9. Evt.
Handicap starter d. 5. maj.
Vi har fået lavet aftale med Flügger om rabatter på maling mm. Jeanett
laver et fint opslag og derefter kommer det i et nyhedsbrev.

Ref. Annemette


