
Kano- og Kajakklubben Gudenaa
Referat, bestyrelsesmøde

den 12. marts 2023 hos Brian

Til stede: Brian, Boll, Peter, Jeanett, Ole og Flemming, Henning på besøg
Afbud fra: Annemette
Næste møde: Onsdag den 12. April hos Boll

Dagsorden: Starter ud med nye billeder ved Henning: fotos af den nye
bestyrelse

1. Godkendelse dagsorden
ingen tilføjelser

2. Punkter fra tidligere
Vi er up-to-date

3. Årsplan
Standerhejsning: vi har to 25-års jubilarer, Jette og Finn - de skal fejres.
Flemming skriver og hører om de kommer på dagen.
Praktisk dag 13/5: arbejdsopgaver: bygge opbevaring til SUP, ukrudt,
påkørsel af jord, nyt græs, hovedrengøring. Jeanett laver opslag.

4. Økonomi og medlemstal
Der er begyndt at komme kontingentindbetalinger + tilskud fra
kommunen. Vi har lidt overskud på Havneræs. Den første el-regning var
ikke så slem som frygtet, men stadig højere end normalt. Brian har
indsat 1 mill. på en konto der hedder Aftaleindskud, så vi kan tjene lidt
renter. Medlemstal: 226.

5. Nyt fra DKF/Kommune
- Workshop om at finde nye frivillige

Kommunen har afholdt workshop med ideer til nye frivillige,
Flemming, Peter og Boll deltog. Det gav tips og tricks til at
henvende sig til medlemmerne på en anden måde end vi gør nu.
Personlig henvendelse fx, og være mere specifik om opgaven,
hvad skal der gøres, hvordan og hvor lang tid tager det.
Kunne man lave specielle grupper der kan kontaktes når der er
brug for hjælp?

- Blå ambassadør
Henvendelse fra DKF, vi hænger opslaget op i klubben, hvis det
har interesse for vores medlemmer. Vi vil hellere bruge vores
ressourcer på det lokale samarbejde med vandsportsklubberne.



- Randers blå uge 22:
Referat fra mødet: RGF har open water svømning, SUP
kom-og-prøv, Roklubben har travalje-aften, havkajak. Langå
kajakklub har kom og prøv kajak, fyraftensroning. Sejlklubben har
kapsejlads, SUP og klubaften. Lørdag den 3/6 er der fælles event
for Randers by. Vi har ikke ressourcer til at deltage.
Christian Munch deltager på SUP-instruktørkursus, vi har
yderligere 3 pladser reserveret. Michael Duelund ville lave opslag
med tilbud om instruktøruddannelse til medlemmerne.
Kommunen afholder endnu en workshop 20/4 med samme emne.

6. Udvalg
- SUP tilbud: der er bevilliget penge til 10 SUP ud af de penge vi

har fået fra Friluftsrådet. Resten er til fx en ny trappe til
vinterbadning. Jeanett og Flemming prøver at få et tilbud på en
stige. SUP-udvalget holder møde 11/4 kl. 19, hvor vi kigger på
placering af de nye boards.

- Referat fra SUP udvalg og beslutninger ift referat - kontingent
m.m.
Det skal skrives ind i vores vedtægter at vi også tilbyder SUP, og
vedtægtsændringer skal godkendes på en generalforsamling.
Vores formål og vision skal også ændres med de nye aktiviteter.
Der skal fastsættes kontingent, hvilket også skal godkendes på
en generalforsamling. Vi er nødt til at afholde en ekstraordinær
generalforsamling, hvis det skal op og køre i år, med nye
SUP-medlemmer. Vi har besluttet at starte SUP op, henvendt
mod egne medlemmer, så vi kan høste erfaringer til at få gang i
en SUP-afdeling der giver mulighed for flere medlemmer i
klubben. Kontingent for nye medlemmer skal vi diskutere noget
mere inden vi beslutter noget (enten inden næste GF eller på en
ekstraordinær GF). Boll laver et skriv til hjemmesiden, der nævner
noget om vores fremtidsplaner mht. nye aktiviteter (SUP i første
omgang).

- Salg af gamle kajakker: vi kan sælge klubkajakker der sjældent
bruges, for at få plads til nyt. Vi har også enkelte kajaktyper, der
måske ikke egner sig vildt godt som klubkajakker.
Både der sælges, skal “ud af klubben”.

- Vi har endelig fået to af de nye Vajda-kajakker, vi bestilte sidste
år.



7. GLIMT:
rettelser til adresser og tlf.nr. er sendt til Henning.

8. Status byggeri, fonde hvad gør vi nu?
Isabella-fonden, DGI, Salling-fonden (Bilka) til huset, er søgt.
Der er 4 yderligere lokale fonde vi vil søge.
Udeområdet, vil vi det stadig, nu vi ikke fik penge i første runde? Ja!
Henning og Peter fortsætter for fuld damp, med flere ansøgninger.

9. Evt.
Flemming D har søgt om penge til 40 nye redningsveste.


