
Kano- og Kajakklubben Gudenaa
Referat, bestyrelsesmøde,

den 22. november 2021 kl. 19.00 hos Jeanett

Til stede: Annemette, Flemming, Jeanett, Brian, Per, Peter
Afbud fra: Boll
Næste møde: 5. januar 2022 hos Per

Dagsorden:
1. Godkendelse dagsorden
2. Punkter fra tidligere:

Jeanett får indsat kajakklubbens reviderede “Mål og visioner” på
hjemmeside.

3. Årsplan:
Nytårsroning: Opslag klarer Jeanett. Annemette sørger for kransekage
og bobler.
Havneræs: Heidi hænger opslag op i klubben med tilmelding til
havneræs i Ry. Heidi har booket Naturcenteret og Flemming har booket
den fælles RIB båd til vores havneræs, tirsdag d. 9. januar.. Heidi er
tovholder på arrangementet.
GLIMT: Flemming skriver lidt om TdG. Jeanett skriver om
klubmesterskabet, Henning kan evt. lave et interview med Jeanett.
Jeanett skriver et indlæg om udvalgsmøderne. :Annemette skriver
måske noget om Standerstrygning.
Jeanett laver aftale med Henrik om aflæsning af kilometerstatistik til
nytår og får ham evt. til at lave en beskrivelse af registrering af
ergometerkilometer.
Indkaldelse til Generalforsamling,- det klarer vi i januar. Peter booker
lokalet på kulturhuset i tilfælde af corona-stramninger.
Kilometerpokaler indsamler Per.

4. Økonomi og medlemstal:
272 medlemmer er vi nu. Vi klarer budgettet :-)

5. Nyt fra DKF/Kommune:
Årsmøde: Jeanett, Søren og Flemming deltog. Der var stor kritik af
instruktørpuljen fra alle kanter. Mange klubber overvejer at melde sig ud



af DKF og melde sig ind i DGI i stedet, da man ikke mener at få noget
for pengene.

6. Udvalg:
Hadsund roklub har tilbudt os nogle pladser til et
førstehjælps-opfølgningskursus. NUT, Tommy og Søren har fået
opgaven.

7. Status byggeri, Struer, fonde:
Der har været møde i “Fonde-gruppen”. Bæredygtighed undersøger vi i
Struer hvordan de har taklet det.
Åbenhed vil give flere muligheder. Det kan være vinterbadere,
SUP-boards og havkajakker.

8. Evt.
- Corona: Vi følger udviklingen og retter ind, hvis der kommer

restriktioner.
-

Ref. Annemette


