
Kano- og Kajakklubben Gudenaa
Referat, bestyrelsesmøde
den 11. januar 2023 hos Boll

Til stede: Brian, Annemette, Boll, Peter, Jeanett og Flemming
Afbud fra: Per
Næste møde: Generalforsamling d. 4. Februar

Dagsorden:
1. Godkendelse dagsorden.
2. Punkter fra tidligere:
3. Årsplan
4. Økonomi og medlemstal:

27 medlemmer er meldt ud, så vi er nu 236 medlemmer tilbage.
Regnskab ser fint ud.

5. Nyt fra DKF/Kommune
- Breddeidrætsmidler: Der er ansøgningsfrist 12. februar. Flemming

søger nye redningsveste.
- DKF afholder kursus i reparation af kajakker i Brejning. Flemming

sender info videre til Per og Ebbe.
- Mail fra kommune (Jeanett):

Randers kommune, Miljø, Natur og Landbrug har kontaktet os,
vedr. vores ansøgning omkring udendørsarealet. De mener at
vores grund er ejet af Rds. Kommune, Åge V Jensen Fonden og
KKG. Det undrer os, da vi mener det hele er ejet af Rds.
Kommune. Peter tager kontakt til ham og får det udredt.

6. Udvalg:
Tommy har delt kursuskalender for begynderkurser. Vi skal have
planlagt “kaninfest” for begynderne, som festudvalget skal tage sig af.
Annemette går videre med det.

7. GLIMT:
Emner til GLIMT, er denne gang Generalforsamling og kilometerstatistik

8. Status byggeri, fonde hvad gør vi nu?
Vi har fået afslag fra A.P. Møller fonden på de 3.2 mill. kroner.



Peter kontakter Primus Motor, for at få input til hvilke fonde vi kan søge.
Vi har stadig lidt penge på klippekortet, som Primus Motor kan bruge på
det.
Peter hører om vi kan søge A.P. Møller igen, da vi er kommet ind i et nyt
år.
Vi skal søge om forlængelse af vores dispensation. Jeanett finder ud af
hvor vi gør det.

9. Generalforsamling:
Flyttes til kl. 14. Ribbenssteg mm. kl. 13.00. Fællesroning kl. 11. Jeanett
laver opslag.

- forslag
- dirigent
- referent

Flemming skriver til udvalgene for at få beretninger, samt finder
dirigent og referent.
Vi spørger Gitte og Kirsten om de vil bage kage. Annemette.

10. Evt.

- Billede galleri på hjemmesiden - One.com har lukket for gallerier
(sommer/efterår 2022 mener jeg det var) er det noget vi skal gøre
noget for at finde på en erstatning til?

Vi lader billedgallerier være på Facebooksiden. Boll undersøger om vi
kan få fat i de billeder der lå på One.com.
- Procedure ved udlejning af klubhus.

Bestyrelsen laver opslag på Facebook, når klubhuset er udlejet. Kan
laves som tidsindstillet opslag.


