
Referat af bestyrelsesmøde den 5. oktober 2021 
 
 
Deltagere: Johanna Åkerman, Keld Broksø, Inge Ribers, Søren Sibbersen, Bo 

Sørensen, Nicholas Feltsen, Katja Olsen  
 
Referent: Katja Olsen 
 
  

1. Vintergymnastik: lokalerne er booket for vintersæsonen 2021/2022. Nina/Stine og Bo har 
tilbudt at deles om træning, men vi kan godt bruge en frivillig træner mere. Inge ringer til 
Tonny, Katja skriver på FB og hører om andre har mod på at hjælpe med træning. Nina har 
udtrykt ønske om at klubben indkøber en lille højttaler som er nem at transportere, Nicholas 
indkøber en. Vintergymnastik er tirsdag 18.30-19.30 fra uge 43 og ca. indtil påske. 
Omklædning fra 18.15. 

2. Input til IT-udvalget: Nicholas har indkaldt til møde med Johnny og Chris for at planlægge IT-
projekter. Skærmene (rokort) har førsteprioritet da de ikke fungerer stabilt. Bo og Nicholas 
kigger på det næste weekend. Derudover priroteres det at der trækkes strøm til 
ergometrene.  

3. HvK Årshjul og bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder: Inge har udleveret årshjul med 
diverse opgaver. Bestyrelsen deler opgaverne imellem os så at vi sikrer at alle opgaver 
dækkes, dette checkes på næste bestyrelsesmøde. Nicholas opretter et google-drev til 
bestyrelsens dokumenter. 

4. Ny dato til bestyrelsesdag: 4. februar 2022. 
5. Konto overførsel til husmand til indkøb: Bo opretter en konto i eget navn, hvor klubben 

indbetaler 10.000 kr. Køb afregnes til kassereren som normalt ved indkøb på klubbens 
vegne.  

6. Opfølgning og plan for husprojekter 2021/2022: Bo indkøber de resterende ting til køkkenet. 
Når de er kommet hjem indkalder Bo frivillige til at hjælpe. Reservedele til taget er købt ind, 
reparation afventer til en dag hvor vejret er passende. Bo indkalder til en arbejdsdag på FB.  

7. Motorbåds status: ny motorbåd er indkøbt og på vej. Søren kontakter havnekontoret for at 
se om vi kan få en anden plads til den nye båd, da den nuværende plads beholdes til den 
nuværende båd. 

8. Players 1st: klubben har fået tilbudt gratis deltagelse i Players 1st, som er et spørgeskema-
baseret system til måling af medlemmers tilfredshed med deres klub. Johanna og Katja 
kigger på spørgsmålene og vurderer om det er brugbart. Alternativt kan Nicholas generere 
en lignende spørgeskema undersøgelse. 

9. Planlægning af generalforsamling 3. november 2021: Keld udsender indkaldelse senest 10 
dage før. 

10. Forslag til indkøb og fastgørelse af projektor i loftet til live-stream sport: ikke enighed i 
bestyrelsen om dette. Søren stiller nuværende projektor ud i rengøringsrummet til fri 
afbenyttelse for medlemmerne.  



11. Fremadrettet PR for roere og klub: Keld efterlyser fakta og billeder fra stævner etc., så at 
han kan sende artikler til Hvidovre Avis. Alle opfordres til at sende billeder og forklarende 
tekst til Keld, gerne med en kort forklaring om stævnet etc. 

12. Økonomi: klubben har pt en likviditet på 100.000 kr, minus 49.000 kr til kajakker til unge 
som kommer fra sponsorpuljen. 

13. Hastighed for både i Kalveboderne (se sidste referat): medlemmerne opfordres til at melde 
eventuelle hændelser til Keld, hvor motorbåde bevidst provokerer kajakkerne eller sejler 
hensynsløst. Keld videresender til sikkerhedschefen for By & Havn. 

14. Stig har hidtil stået for at smøre klubbens porte. Det tager et par timer og skal gøres 4-5 
gange om året. Katja tager fat i Peter Schrøder og ser om vi kan finde én blandt de nye.  

15. Nicholas har forgæves prøvet at få serviceret portene men opgiver og prøver nu et andet 
(lokalt) firma.  

 
Evt.: 

- Foredrag om skader/overbelastning: Katja kontakter fysioterapeut mhp. foredrag til 
medlemsmødet i april. 

- Cykelstativ: ved sidste generalforsamling talte vi om dette. Katja kigger i referatet og ser 
hvem der tilbød at stå for at kontakte Hvidsovre Kommune. 

- Udregning af point til klubmesterskaber: reglerne bør gennemgås, da pointsystemet er 
anderledes end for almindelig handicap. Nicholas taler med Johnny, så vi kan gennemgå 
dem og eventuelt justere inden næste år. 

- Nicholas gør opmærksom på at Bjarne er trykker, hvilket vi eventuelt kan bruge i forbindelse 
med wall of fame. 

- Søren informerer at Ole har doneret et ekstra ergometer til klubben, så vi har ni ialt. Dato 
for levering ikke kendt. 

- Udlejning af klubstuen: det er ikke tilladt at benytte træningslokalet ved udlejning, dvs. at 
stille borde etc. derind. Det præciseres i reglerne. 

- Køleskabet i træningslokalet er afsat og hentes snart. 
- Flytning af klubmesterskaberne: er gjort i år men er påtalt af flere. Ikke ideelt, både grundet 

vintersæsonen, vinterbaderne etc.  
- 11x-maskinen larmer. Søren hører Ole ad om han er kommet videre med at lyddæmpe den.  
- 2 brusere hos herrerne virker ikke. Der opleves forskelle i vandtemperaturer fra tryk til tryk, 

derfor kommer der eftersyn på bruserne snarest.  
- Sortering af affald: Keld har kontaktet kommunen mhp at få mulighed for at sortere affald i 

klubben. Søren påpeger at der er problemer med at få tømt den nuværende container.  
- Keld minder om at vi blev enige om at polere klubbens klokke. Johanna gør det inden den 

kommende generalforsamling. Klokken monteres på væggen. 

 

Næste bestyrelsesmøde: 24. november 2021. 


