
 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 8. juni 2021

 
Deltagere: Johanna Åkerman, Keld Broksø, Inge Ribers, Søren Sibbersen, Bo Sørensen, Nicholas 
Feltsen, Katja Olsen

Referent: Katja Olsen

 

Nye regler for udlån af klubbens lokaler: udlån af klubben kan kun ske i forbindelse med 
medlemmers egne fester (fødselsdage, jubilæer o.lign.). Inge udarbejder et mere klart 
udkast �l regler om udlån af klubben. 

1.

Opdatering af øvrige regler og love: regler og love bør opdateres hvert år. Klubbens love og 
regler gennemgås og opdateres af Søren, hvore�er Nicholas uploader på 
hvidovrekajakklub.dk. Det drejer sig bl.a. om medlemmers ansvar i forbindelse med lån af 
klubbåde, samt almindelig opdatering. Alle medlemmer, der bruger klubbens kajakker, 
opfordres �l at undersøge dækning hos eget forsikringsselskab.

2.

Budget: Keld indhenter �lbud på Sonos-høj�alere �l klubstuen.3.

Mindre gøremål: Nicholas udarbejder en kort liste med mindre gøremål, som 
klubmeldemmer selvstændigt kan varetage (fx vinduespudsning, afspritning af skærme, 
vask af håndklæder og viskestykker, �ernelse af ukrudt, ro�esikring). Nicholas skriver ud på 
klubbens FaceBook når der er behov for hjælp.

4.

IT: som a�alt på generalforsamlingen opre�er Nicholas, Chris og Johnny en gruppe der har 
ansvar for at igangsæ�e revision af hvidovrekajakklub.dk.

5.

Fotokonkurrence: mange medlemmer tager fine billeder når de er på vandet, både på 
hyggeture men også �l diverse løb. Nicholas foreslår at anvende disse fotos på klubbens 
hjemmeside. Nicholas tager ini�a�v �l indsendelse og kåring af fotos. 

6.

Oprydning på klubbens FaceBook profil: som nævnt på generalforsamlingen er klubbens 
FaceBook profil populær, også blandt personer der ikke er medlemmer af. Oprydning skal 
ske så at relevante personer, fx sponsorer, stadig er medlemmer, men at der ryddes op 
blandt personer der ikke længere har �lknytning �l klubben. 

7.

Rokort: skærmene trænger �l udski�ning. Johnny og Nicholas arbejder på at finde et par 
egnede skærme.

8.

Sprogtonen i klubben: Nicholas har bemærket at nogle nye medlemmer oplever en hård 
tone fra andre medlemmer i forhold �l hvordan de håndterer kajakkerne. Sådanne udbrud 
er ikke personligt ment, og sker som regel for at undgå en akut situa�on hvor en båd fx 
bliver taget af vinden. Vi opfordrer alle klubbens medlemmer �l at håndtere kajakkerne 

9.



fornu�igt, og at bede om hjælp �l at bære en kajak såfremt der er behov. 
Vokseninstruktørerne indskærper fremadre�et overfor kursisterne at der af og �l er behov 
for at reagere hur�gt, hvorfor tonen kan opleves som hård, og gør opmærksom på at 
klubmedlemmer er økonomisk ansvarlige for klubbens både ved lån/brug. 

Rengøring: det opleves at det er de samme medlemmer, der under corona-restrik�onerne 
har meldt sig �l den daglige rengøring, og at disse har ha� svært ved at komme af med 
deres ”vagt”. Muligheden for at hæve kon�ngentet (�dsbegrænset) for at betale os fra den 
daglige rengøring blev drø�et i bestyrelsen. Det blev dog vurderet at det er et spørgsmål 
om kort �d før denne restrik�on ophæves, og alle medlemmer opfordres i stedet �l at 
aflaste dem der har gjort deres pligt mht daglig rengøring.  

10.

Vintergymnas�k: Keld har booket lokaler �l vintergymnas�k 2021/2022. Inge og Katja 
spørger ad blandt klubbens medlemmer for at finde trænere der kan stå for den ugentlige 
træning.

11.

Surfski: Nicholas spørger om der er mulighed for at købe et par surfski i klubben, da der er 
flere medlemmer som har vist interesse for at prøve surfski i klubben. Et generelt problem 
er manglen på kajakpladser i portene, men en idé kunne være at lave et arrangement for at 
prøve det af, og så tage s�lling �l om det kunne være noget for klubben på længere sigt. 
Nicholas prøver at høre Jakob om han vil prøve at stable et arrangement på benene. Katja 
undersøger om DKF kan hjælpe os (Emma Broberg).

12.

Færdiggørelse af køkkenet: der mangler stadig nogle små�ng. Såfremt det er nødvendigt 
indkaldes der �l en arbejdsdag.

13.

Bestyrelsesansvarsforsikring: Inge indhenter �lbud hos Tryg på en sådan forsikring, og 
sammenligner med det �lbud Keld har indhentet.

14.

Has�gheder i Kalveboderne: Peter Schrøder har gjort opmærksom på, at der er indført nye 
has�ghedsregler for fartøjer i Kalveboderne, som bl.a. kan være et problem for de hur�ge 
kajakker. Keld undersøger om has�ghedsbegrænsningerne gælder for kajakker, og beder om 
mere skiltning (By og Havn) og razziaer (poli�et). Især speedbåde overholder ikke 
has�ghedsbegrænsningerne i Kalvebodløbet. 

15.

Ny følgebåd: klubbens ene følgebåd sank i vinters og skal ersta�es. Søren har søgt om 
penge �l en ny hos A.P. Møllerfonden (har fået afslag), samt DIF puljen (ikke fået svar 
endnu). En ny pontonbåd koster ca. 110.000 kr.

16.

Diverse servicea�aler: Inge bes�ller service på porte og solvarmeanlæg. 17.

Diverse status:18.

Ini�a�ver over sommeren: B&U har forskellige arrangementer. Affaldsindsamling �l 
september. Sja�est medio/ul�mo august.

a.

Videoovervågning: mangler at blive færdig installeret. Søren rykker Mikkel og Jakob.b.

Renovering af havnen: poli�kerne barsler snarest med plan for renovering af 
Hvidovre Havn. 

c.



 

Eventuelt:19.

Det opleves o�e at folk beny�er klubbens borde og bænke. Medlemmer opfordres 
�l at gøre opmærksom på at der kun er adgang for medlemmer og kontakte 
bestyrelsen såfremt det er et problem.

a.

Taget trænger �l en renovering, planlægges gjort inden 1. oktober.b.

Klubben trænger �l maling udvendigt. Planlægges �l e�eråret 2021.c.

Tagrenderne trænger �l repara�on. Planlægges �l e�eråret 2021.d.

Det er forbudt at medtage pagajer i huset. Bo opsæ�er pagajholdere på 
plankeværket som kan beny�es i stedet for at medbringe pagajen i klubhuset. 

e.

Bo indkøber en lille rengøringsvogn med almindelige rengøringsmidler og remedier 
�l brug i daglig rengøring.

f.

Det opleves at affaldssta�ver og wc-børster e�erlades oppe på hylden ved gulvvask. 
Det er ulækkert og sæ�er mærker på hylden. Bo har indkøbt wc-børster der skal 
skrues fast på væggen, samme plan med affaldspande.

g.

Søren har ryddet op blandt kajakkerne (nogle er bortskaffet). h.

Der er venteliste på pladser �l private både. Spørg Søren i god �d inden eventuel 
bådkøb hvis der er behov for en plads.

i.

Der er skrevet en historie om Ole Torp’s æresmedlemsskab �l Hvidovre Avis. j.




