
Kano- og Kajakklubben Gudenaa 
                                Dagsorden bestyrelsesmøde, 

den 15. april 2020 kl. 19.00 via SKYPE 
 
 

Til stede: Annemette, Flemming, Jeanett, brian,Per, Boll og Peter 
Afbud fra:  
Næste møde: 28. maj hos Brian 
 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse dagsorden 
2. opgaver fra tidligere: 

Træningsbænk,- Brian reparerer den selv. 
Vi har diskuteret Henriks gamle oplæg vedr. vedligeholdelse af 
bådparken. Efter at vi har fået udskiftet en del både efter de 320.000 kr 
vi fik fra bredde-idrætsmidlerne, vil vi gerne have en opdateret plan fra 
Henrik. I øvrigt er der bred enighed om, at hensigten er at sætte penge 
fra hvert år, men at det jo kan komme an på hvad der ellers dukker op 
af andre udgifter. Flemming snakker med Henrik. 

3. COVID-19: 
Klubhuset er fortsat lukket indtil 10. maj. Vi skal spritte hænder af, inden 
man tager kajak/pagaj og når man kommer tilbage, tørres kajakken blot 
af, som vi plejer.  

4. Årsplan: 
Handicap er udskudt indtil videre. Vi ser an, om det bliver muligt at 
afholde nogen handicapaftener efter d. 10. maj. 

5. Økonomi & medlemmer: 
Vi er nu 255 medlemmer. Det lader til at der er flere medlemmer der 
melder sig ud, end vanligt.  
Det ser ellers ganske fornuftigt ud, med 1,3 mill. på bogen. 

6. Udvalg: 
Per og Brian sætter opslag op (på FB og i Nyhedsbrev) om hvor og 
hvordan man anmelder skader på kajakker. 
Poloholdet har et mål til at stå nede foran bådskuret. Det er meningen 
det skal bruges til Havnens dag i juni, men vi håber at målet bliver flyttet 
inden, da det står i vejen for adgangsforholdene til bådene. 
Begynderaktiviteterne er alle udskudt indtil 31. maj. 



Børneholdene er lukket ned indtil videre til d. 10. maj. 
7. Glimt / Hjemmeside: 

Vi forsøger at få et notits i GLIMT om at man ikke må ro i engene og 
hvordan man anmelder skader på kajakkerne. Per sørger for det. 

8. Nyt vedr klubhus: 
Vi har fået brev fra Nævnenes hus, hvor de udsætter behandlingen til 
august. 

9. Evt.  
Affaldsindsamling: 
Jeanett har tilmeldt os en affaldsindsamlingen, hvor vi kan tjene 3000 
kr. Ruten, hvor vi skal samle affald, går fra regnskoven og ud til 
Skovholmen. Datoen bliver d. 14. juni. Jeanett laver opslag på 
facebook. 
Vi er blevet spurgt af Naturgruppen (under Stevnstrup Borgerforening) til om vi 
har ønsker, når der skal laves bedre adgangsforhold ved åen i Stevnstrup. 
Jeanett skriver til dem, at vi ønsker os en pontonbro. 
 
 
Referent: 
Annemette 


