
 Kano- og Kajakklubben Gudenaa 
 Referat ordinært bestyrelsesmøde 

 den 29. oktober 2022 i Peters sommerhus 

 Til stede:  Brian, Boll, Peter, Jeanett og Flemming 
 Afbud fra:  Annemette, Per 
 Næste møde:  23. november hos Annemette 

 Dagsorden: 
 1.  Godkendelse dagsorden, valg referent (i B’s fravær): 

 Jeanett er “valgt”. 

 2.  Punkter fra tidligere: 
 Gamle links på hjemmesiden,  Boll  fixer det. 
 Der er sat timer på lyset i bådehuset, det slukker automatisk. 
 Ny pris er meddelt begynderudvalget, og der er vist fundet en “ny 
 Linda”. 

 3.  Årsplan: 
 Deltagelse i årsmøde/DKF, hvem deltager? Muligvis Jeanett, der er 
 mange gode workshops i år. 
 Nytårsroning:  Jeanett  laver opslag til tavle/facebook.  Annemette  køber 
 kransekage og bobler. 
 Havneræs:  Flemming  tjekker med Heidi, om der er brug  for hjælp. 

 4.  Økonomi og medlemstal: 
 Medlemstal 263. Vores el-regning ender ud på ca. 83.000/året, det er 
 50.000 mere end normalt! Vi skal alle være opmærksomme på at spare, 
 både på sauna, på varmt vand og længden af badene. Vi ser tiden an 
 indtil generalforsamlingen, og hvis priserne fortsætter som nu, er vi nødt 
 til at indføre et midlertidigt energitillæg for medlemmerne. 



 5.  Nyt fra DKF/Kommune 
 Forbundet forventer åbenbart, at vi nu afholder instruktørkurser, efter 
 Tommy og Daniel er uddannet instruktør 3/IPP4.  Flemming  tjekker lige 
 med kalenderen for de to (det skal jo også være realistisk fra vores 
 side). IPaddle skal opdateres,  Brian  klarer det. 
 Kultur/Fritid: der er kommet datoer for livredder/bassinprøver for 2023. 
 Flemming  tager den med Casper. 

 6.  Udvalg: 
 Begynderudvalget: deres evalueringsmøde i denne måned blev 
 desværre aflyst. 
 Børneroning: Kurt mangler stadig hjælp om mandagen! 
 Vi efterlyser hjælpere ved enhver mulig lejlighed. 
 Festudvalget har fået tilført nyt blod, og der er allerede planlagt 
 julefrokost. Skønt! 

 7.  Status byggeri, fonde: 
 Vi venter spændt på svar fra A.P. Møller, og er i gang med en 
 ansøgning til Nordea Fonden, der er møntet på udeområdet. Den kan vi 
 muligvis selv klare, så vi sparer klip hos PrimusMotor. 

 8.  Evt.: Intet 
 9.  Punkter til bestyrelsesweekend (særskilt referat): 

 -  Aktivering af medlemmer… vi mangler deltagere, igangsættere og 
 hjælpere. 

 -  Budget 
 -  Klubbens fremtid,- organisationsplan 
 -  Energi - tiltag/besparelser/økonomi 
 -  Fastholdelse af medlemmer 

 (  https://docplayer.dk/252569-Haandbog-i-foreningsarbejde.html  ) 
 -  Nordea Fonden, ansøgning til udearealer. 

https://docplayer.dk/252569-Haandbog-i-foreningsarbejde.html

