
Kano- og Kajakklubben Gudenaa
Referat, bestyrelsesmøde

den 16. februar 2023 hos Annemette

Til stede: Brian, Annemette, Boll, Peter, Jeanett, Ole og Flemming
Afbud fra:
Næste møde: TBD

Dagsorden:
1. Godkendelse dagsorden- Velkommen til Ole
2. Punkter fra tidligere:

Peter mangler lige at finde ud af om vi kan skaffe jord til udfyldning på
vores område fra Materielgården.
Brian får undersøgt hvorfor APM har givet afslag og om vi må søge
igen.

3. Årsplan
Datoer for året til kalender:
12. marts hos Brian.
12. april hos Boll.
14. maj hos Flemming.
13. juni hos Jeanett.
2. august hos Ole.
27. september hos Peter.
28-29 oktober: bestyrelsesweekend i Løkken.
22. november hos Annemette.
10. januar, 24 hos Brian

3. februar, -24: Generalforsamling.
Standerhejsning/pudse-polerdag/fest: 1. april.
Handicap forår, 10. maj x 7, handicap efterår, 9. august x 7.
Arbejdsdag: 13. maj.
Pudse-polerdag 19. august.
Klubmesterskab: 2. september.
Standerstrygning/ Lyserød lørdag/fest: 7. oktober
Julefrokost: 9. december.



Konstituering:
Brian kasserer, Annemette referent, Jeanett næstformand. Peter er
menig bestyrelsesmedlem.

Boll retter bestyrelsen på hjemmesiden, samt indkøbsansvarlig (Heidi).
Peter spørger Henning om han vil komme til næste bestyrelsesmøde og
tage billeder af os.

Pudse-polerdag/Standerstrygning: Jeanett laver opslag. Resten
planlægges på næste møde.
Flemming hører materieludvalget om de vil vaske kajakker.

4. Økonomi og medlemstal:
234 medlemmer for nuværende.

5. Nyt fra DKF/Kommune:
- Peter/ Boll giver et kort referat fra frivillighedsaften.
- invitation til SUP uddannelse: Flemming sender nyhedsbrev ud

om deltagelse i SUP-uddannelse. Peter prøver at finde nogen til
et SUP-udvalg.

6. Udvalg: Begynderudvalget har haft møde og er ved at opdatere foldere
mm.

7. GLIMT
8. Status byggeri, fonde hvad gør vi nu?

Friluftsrådet tilskud opstart/indkøb SUP ?
Peter og Henning har søgt Isabella-fonden 250.000 kr.
Marlene har foreslået at vi søger hos Bilka og Føtex i Randers.
Peter har aftalt møde med Bilka.
DGI er i pipelinen hos Peter og Henning.

9. Evt.
- Referat generalforsamling: Jeanett læser korrektur og smider det

på drevet med link til alle.
- SUP Michael Duelund: Spørger til midlertidig opbevaring af et

board på en af de øverste pladser. Det får han lov til som en
midlertidig løsning.
Ref. Annemette.




