
Kano- og Kajakklubben Gudenaa 
Referat bestyrelsesweekend, 

den 17/18 november 2018 
 
 

Til stede: Annemette, Nils, Brian, Flemming, Henrik, Jeanett, Steffen 
Afbud fra:  
Næste møde:  
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden / Ok 
  

2. Årsplanen.  
Gennemgang evt. revidering af årsplan. / Årsplan Ok 
Generalforsamling: grovplanlægning, på valg, emner til behandling / Snakker vi 
om på bestyrelsesmøde i december 
 

3. Økonomi og medlemmer:  
Hvor mange medlemmer vil vi gerne være? / Revurderes når vi ved mere om nyt 
klubhus, men lige nu er 300 medlemmer en god størrelse. 
Afstemning af budget. Passer budget til forventninger? / Budget gennemgås på 
bestyrelsesmøde i december. 
  

4. Udvalgene: 
Udvalgsarbejde vs bestyrelsesarbejde? / Opgavebeskrivelser som blev igangsat 
tidligere i år skal skrives færdigt inden sæsonstart 2019  Steffen 
Generelt, gerne flere folk i gang. Flere initiativer søges. 
Hvorfor kommer de folk ikke i gang, som gerne vil i gang? / Nødvendigt med 
dedikerede kontaktpersoner som sørger for hjælp. Tages med i 
opgavebeskrivelser. Steffen 
Er udvalg for umoderne? / Der skal være mulighed for at tage sig af små opgaver, 
uden man behøver være bundet af alle opgaver i et udvalg. 
 
Begynder: Generelt god feedback. Ønske om bedre ensrettet information / 
Begynderfolder skal opdateres. Formøde inden sæsonstart med instruktører og 
hjælpere, hvor sikkerhedsregler gennemgås / NUT 
Stævner: TdG afvikling, bevare RCKM? / Kun ved +50 deltagere i 2019 bevares 
RCKM. 
Børn-unge: Flemming, Claus, Magnus og Anne-Marie er tovholdere. NUT stopper 
med børnehold efter mange års kæmpe indsats. Nyt møde 10. januar, hvor planen 



for 2019 lægges. Steffen 
Materiel: Vedligehold. Materiel ifht antal medlemmer / Har vi for mange 
klubkajakker? Vigtigt at alle begynderkajakker er tip top til alle begynderkurser. 
Hus: Vedligehold udendørsarealer. Værksted oprydning. / Ønske om pænere 
udendørsarealer året rundt. Skal vi betale for dette? Tages op på GF. 
 

5. Randers Kommune / DKF: 
Hvordan kan vi bruge kommunen? / Vi har etableret god kontakt til Jesper 
Jakobsen, Bredde - idrætskonsulent som yder super støtte. Steffen 
Hvordan kan vi bruge DKF? / Jeanett og NUT var til møde hos DKF og fik godt 
inspirationskatalog med hjem til vurdering. Jeanett 

 
6. Glimt:  

Antal udgivelser og indhold. / Måske vente lidt med efterårsglimt, så alle 
evalueringer og feedback fra sæsonen kan medtages. Steffen 
 
Hjemmesiden: 
GPDR / Work in progress Brian og Henrik 
Gennemgang af sikkerhedsregler og vinterroning / Sikkerhedsregler gennemgået 
og lettere omskrevet for bedre sikkerhed. Præsenteres på GF Henrik 
Tilmeldingstekst / Nåede vi ikke 
 

7. Nyt Klubhus: 
Status og hvordan videre. / Byggeansøgning behandles 20/11 hos kommunen. Vi 
tror på, at der er godt nyt på vej. Brian 

 
8. Evt.  

Regler om øvrige deltagere ved Sverigetur? / Kun for klubbens medlemmer og 
deres nærmeste. Det er ikke et mål i sig selv, at alle pladser besættes. 
Hvad vil vi med klubben de næste 3 år? / Nyt klubhus. Minimum 300 medlemmer. 
Gode velfungerende selvstændige udvalg. 
Deltagelse ved begravelser / Krans sendes altid og det tilstræbes, at medlemmer 
fra bestyrelsen er tilstede. 

  
Ref./ Steffen 


