
Kano- og Kajakklubben Gudenaa 
                                Dagsorden bestyrelsesmøde 
, 

den 12. Februar 2020 kl. 19.00 hos Flemming 
 
 

Til stede: Annemette, Flemming, Jeanett, brian,Per, Karsten og Peter 
Afbud fra:  
Næste møde: Planlægges 
 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse dagsorden 
2. Konstitution ny bestyrelse: 

Flemming: formand, Jeanett: næstformand, Brian kasserer, Annemette: 
sekretær, Per: bestyrelsesmedlem. Suppleanter: Peter og Boll 

3. Opgaver fra tidligere: 
Peter kører forbi materielgården om de vil fylde hullerne i vejen op, samt 
købe en ny hængelås, da de har klippet den gamle over. Bommen er 
også blevet skubbet, så den skal de også sætte på plads. 
Gaver til afgående medlem (Henrik) aflever vi til Standerhejsning. 
Annemette sørger for det. 

4. Årsplan. 
Boll sørger for at sætte ny bestyrelse på hjemmesiden, Jeanett laver 
opslag med ny bestyrelse til opslagstavlen. 
Opslag om Pudse/polerdag/standerstrygning/standerstrygningsfest 
klarer Jeanett. 
Vedr. medlemsmøde overvejer vi alle inden næste møde, hvad der 
kunne være interessant at snakke om. 

5. Økonomi & medlemmer: 
269 medlemmer er vi nu. Kontingentopkrævninger er på vej ud. 

6. Udvalg: 
Børneholdet har lagt en ny folder på hjemmesiden. 
Begynderudvalget er ved at lægge sidste hånd på begynderfolderen. 
Materieludvalget knokler videre, der er stadig 10-12 kajakker med 
skader. 
 
 



 
7. Nyt fra kommune/ Kultur & fritid: Konference “Foreningsliv for alle”, 2. 

april. Jeanett og …. deltager.  
Breddeidrætsmidler: Vi søger om 2 børnekajakker, 2 begynderkajakker 
og en hurtig 2’er kajak. 

8. Glimt / Hjemmeside: 
Vi trænger til nyt design på hjemmesiden. Flemming beder Henning 
sætte et opslag i GLIMT om vi har et medlem der kan/vil lave det. 

9. Nyt vedr klubhus: Intet nyt. 
10. Evt.  

10.1. Planlægning alle bestyrelsesmøder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 18. marts hos Annemette, 15. april hos Boll,  
28. maj hos Brian, 16. juni hos Flemming, 6. august hos Jeanett, 
17. september hos Per, bestyrelsesweekend d. 31 okt/1. nov hos 
Peter i sommerhus, 25. november hos Annemette, 6. januar hos 
Boll. 
Pudse/polerdag/Standerstrygning/standerstrygningsfest 4. april, 
Handicap: 6. maj -24. juni, 12. august - 23. september. 
Praktisk dag/grillhygge 16. maj, 
Pudse-polering og lidt praktik, 23. august. 
Klubmesterskab 12. september, 
Standerstrygning 3 oktober 
Julefrokost 12. december, 
Havneræs Randers, 3. januar -21 
Generalforsamling, 6. februar -21. 

10.2. Emner til næste dagsorden: Strategi for bådparken (ift. Henriks 
oplæg). 
Æresmedlemsskab. 


