
 

 

 

 

Referat af generalforsamling 27. maj 2021 i HvK 

 

1. Valg af dirigent: Henrik Poulsen valgt som dirigent. 

2. Valg af to stemmetællere: Anne Skou og Johnny Mossin valgt som stemmetællere. 

3. Formandens beretning: beretningen er udsendt sammen med dagsordenen. Kommentarer og spørgsmål 

til beretningen: 

- Status på det nye køkken: der mangler en sidste rengøring, samt at sætte indhold på plads i skabe 

og skuffer.  

- Videokameraer: disse er monteret i entreen samt i træningsrummet, grundet svind i 

træningsudstyret. Optagelser kigges kun igennem hvis der er behov.  

- Næstformand Keld Broksø holder takketale for Chris og takker for det store arbejde i forbindelse 

med HvK’s formandskab.  

4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for foregående sæson, og afgiver regnskabsoversigt for 

den indeværende sæson. Der er ingen spørgsmål til regnskabet.  

5. Indkomne forslag:  

- Ole Torp udnævnes som æresmedlem af bestyrelsen grundet sit store engagement i klubben. Keld 

Broksø holder tale for Ole Torp i anledning af hans udnævnelse som æresmedlem. 

6. Indskud, kontingent og gebyr fastsættes for det kommende kalenderår: bestyrelsen foreslår ingen 

ændringer. 

7. Handicap 2020: Dan Larsen blev kåret som vinder af handicap 2020 den 5. maj 2021. 

8. Valg af bestyrelse:  

- Formand Chris Lander modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Johanna Åkerman Nielsen som 

ny formand. Johanna Åkerman Nielsen valgt som formand for HvK. 

- Bestyrelsesmedlem 2 Bo Sørensen: modtager genvalg.  

- Bestyrelsesmedlem 3 Katja Olsen: modtager genvalg.  

- Bestyrelsesmedlem 4 Marianne Petersen er fratrådt bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Nicholas 

Feltsen og takker Marianne Petersen for en god indsats. Nicholas Feltsen valgt som 

bestyrelsesmedlem. 

- Bestyrelsesmedlem 5 Søren Sibbersen: ikke på valg i år. 

9. Valg af en revisor: ingen ændringer. 

10. Beretninger fra udvalgene: 

 



- Børn og ungeudvalg v/ Jan Skou: børne og ungdomstræning er fortsat i efteråret/vinteren 2020 

primært som løbeture, efterfulgt af indendørsaktiviteter (vægttræning og ergometer) indtil der 

blev indført restriktioner. Træning startede efterfølgende op igen i vinterferien. Der er 10-12 unge 

der kommer fast, der satses på at der kommer flere denne sæson nu hvor der er åbnet op. 

Amibitionen er at få flere bærn og unge i kapkajakker, og at bruge nogen af de unge som 

hjælpeinstruktører. Der er planlagt arrangementer 21. juni (grill), 23. august (sjove 

klubmesterskaber), og 30. september (klubmesterskaber). Instruktørerne efterlyser en kvinde der 

kan være medinstruktør.  

- Eliteudvalg v/ Søren Sibbersen: eliteholdet består pt af 4 unge samt Magnus Sibbersen. Alle fire 

blev sidste år udtaget til bruttolandsholdet. Magnus Sibbersen har været med til Worldcup og er 

udtaget til senior EM. Stor tak til Ole Torp for at arrangere en god træningstur for de unge tidligere 

i år. 

- Turudvalg v/ Katja Olsen: der har æret planlagt to ture i Ebbes Asmussens sommerhus i Sverige, 

som desværre er blevet aflyst grundet corona-restriktioner. En ny tradition i HvK er den årlige 

affaldsindsamling, der blev organiseret af Anne Dorte Akerø og Britt Bjerregård Brøns Hansen i maj 

måned. Der er endnu en affaldsindsamling planlagt til efteråret i regi af Ren Natur. 

- Vokseninstruktion v/ Katja Olsen: vokseninstruktionen starter op søndag den 30. maj og løber hver 

tirsdag og torsdag indtil 8. juli. Grundet den korte frist har det kun været muligt at samle syv 

kursister. 

- Festudvalg v/ Keld Broksø: der planlægges fest senere på året. Mere information følger.    

- Husmand v/ Bo Sørensen: der er købt en ny container til kajakkerne i stedet for den nuværende, 

som er fugtig og ikke længere egnet til opbevaring af kajakker. Containeren skal stå samme sted 

som den nuværende.   

11. Eventuelt:  

- Ole Torp spørger ind til klubbens Facebook-gruppe, som består af flere medlemmer end der er 

medlemmer i HvK, og foreslår at der ryddes op i gruppen. Til dette etableres en gruppe bestående 

af Johnny Mossin, Chris Lander og Nicholas Feltsen. 

- Mette Fisker spørger om der er planlagt arbejdsdage. Bo Sørensen svarer at der ikke er planlagt 

noget endnu.  

- Rikke Sibbersen nævner at der er behov for et cykelstativ. Henrik Poulsen undersøger om 

kommunen kan hjælpe. 

- Bjarne Christiansen spørger ind til blomsterstativernes funktion: det er for at forhindre parkering af 

biler. 

- Keld Broksø informere at der er sået blomsterfrø øverst i bedet ud mod stien. Blomsterfrøene er 

doneret af Hvidovre Kommune. 

 


