
 

 

 

 

Referat af generalforsamling 3. november 2021 i HvK 

 

1. Valg af dirigent: Bjarne Christiansen 

2. Valg af to stemmetællere: Chris Lander og Gøther Birch Mathisen 

3. Formanden aflagde beretning og nævnte blandt andet: at 2021 har været et usædvanligt år, hvor 

corona har sat sit præg på klubben bl.a. i form af udendørs omklædning før og efter roning; masser 

af flotte resultater som er fejret i løbet af året; bygning af et flot nyt køkken; indkøb af nyt 

musikanlæg; tanker om et nødvendigt generationsskifte; HvK i kommunen; oprettelse af en IT-

arbejdsgruppe; ingen afholdelse af Kalveboderne Rundt; samt en påmindelse om klubbens alkohol- 

og rusmiddelpolitik.   

4. Kassereren forelagde regnskab: trods corona, restriktioner og rengøringshold har klubben været 

priviligeret, medlemstallet har været stabilt i gennem det sidste år. Elregningen og udgifter til vand 

er steget efter at klubben har åbnet op, hvilket er som forventet. Et medlem stillede spørgsmål om 

hvordan klubben kan få flere af vores unge medlemmer (mellem 18 og 25 år) til at forblive aktive – 

en udfordring som de fleste idrætsklubber har. Et medlem foreslog at vi kan invitere børn og unge 

til at deltage i handicap, det forudsætter at der er en speedbåd til rådighed. Mulighed for 

deltagelse i mandagstræning med de voksne i sommersæsonen blev også nævnt – og har været 

brugt flere gange i 2021. Angående rekruttering af børn og unge har klubben et samarbejde med 

idrætslinjen på Engstrandskolen, og har før haft elever fra Langhøjskolen på besøg for at prøve at 

ro kajak. Børne- og ungeholdet kører rigtig godt, og er nok det bedste klubben har haft i mange år, 

dette skyldes ikke mindst det store engagement fra trænerne og holdet omkring dem.  

5. Indkomne forslag: ingen forslag modtaget. 

6. Indskud, kontigent og gebyr for det kommende kalenderår: der er ikke fremsat forslag fra 

bestyrelsen om ændring af kontingent. Søren Sibbersen spurgte de fremmødte om holdningen til at 

ændre kontingent til halvårligt i stedet for kvartårligt. Det var der generelt stemning for blandt de 

fremmødte.  

7. Handicap 2021: sidste års vinder var Dan Larsen, som fik overrakt sin pokal. Vinder af handicap 

2021 er Jan Skou, som kun har misset én handicap i år. Tillykke til begge. Tak til Inge Ribers for 

tidstagning.  

8. Valg af bestyrelse, ulige år: 

a. Næstformand Keld Broksø: blev genvalgt. 

b. Bestyrelsesmedlem/kasserer Inge Ribers: blev genvalgt. 

c. Bestyrelsesmedlem Nicholas Feltsen: blev genvalgt. 

9. Valg af en revisor: Hanne Mathisen blev genvalgt. 

10. Fremtidig virksomhed: 

a. Afslutning af køkkenprojekt: adresseret i formandens beretning. 

b. Container: adresseret i formandens beretning. 

c. Ny motorbåd: adresseret i formandens beretning. 

 



d. Fra udvalgene: 

i. Festudvalget v/ Peter Schrøder: festudvalget har planlagt årets julefrokost den 27. 

november, tilmelding er åben indtil den 17. november. Betaling kræves før at man 

reelt er tilmeldt. Klubben har holdt sjatfest tidligere i år, festudvalget planlægger at 

gentage det i februar 2022. Ole Torp foreslår en ginsmagning med tilhørende 

middag inden.  

ii. Orienteringsudvalg v/ Gøther Mathisen: der afholdes orienteringsløb den første 

søndag i hver måned, der er forskellige kategorier at vælge imellem. Gøther 

opfordrer til at melde sig til, og bruge det som en lejlighed til at komme en tur i 

skoven.   

iii. B&U v/ Jan Skou: B&U holdet er en stor succes, og der også mange unge der holder 

fast i klubben om vinteren (først løb og bagefter træning med vægte og 

ergometer). Stor ros til trænerne for deres indsats og engagement.   

iv. Elite v/ Søren Sibbersen: der blev arrangeret en træningslejr i 2-3 uger henover 

påsken i år, og en træningslejr i Sevilla om 1-2 uger (Magnus og andre unge). Oliver 

er udtaget til u16 landshold, Tjark er udtaget til u18 landshold. Klubben har fået 

100.000 kr ud af ca. 1.000.000 kr af kommunens elitepulje.  

v. Turudvalg v/ Katja Olsen: der er planlagt 2 affaldsindsamlinger (den ene sammen 

med Hvidovre Roklub), 2 dagsture samt 1 to-dagstur henover det næste år. Som 

noget nyt vil vi prøve at arrangere Lucia, enten ved deltagelse i Københavns Lucia 

arrangement eller alternativt i vores egen klub. Vi er i dialog med Hjælp til Liv om 

et hypotermikursus i januar eller februar 2022. 

vi. Turudvalg v/ Henning Christoffersen: planer for deltagelse i Werra/Weser samt 

Dalsland i 2022. Bjarne Christiansen foreslår at sætte en kalender med datoerne på 

ture etc. op i klubben, og tilbyder at skaffe en egnet kalender. Mette Fisker foreslår 

også at indføre ture etc. i kalenderen på www-siden. Nicholas Feltsen beder om at 

man sender til ham hvis man gerne vil have noget på web-kalenderen. 

e. Visioner for fremtiden: 

i. Havnen v/ Johanna Åkerman Nielsen: der er en artikel i Hvidovrebladet om 

havnens udvikling. HvK bør være aktive i dette. 

ii. Affaldsindsamling: se ovenover. 

f. Fremtidige løb i HvK-regi: bestyrelsen vil gerne høre medlemmerne om der er interesse i en 

eller anden form for løb. Kalvebodløbet har genereret fællesskab og giver god reklame, 

men er en meget lille indtægtskilde. Der har været faldende tilslutning til Kalvebodløbet de 

senere år, og planlægning og afholdelse kræver et stort arbejde fra medlemmerne. Et 

medlem foreslog at udfase Kalvebodløbet, og erstatte det med en 24-timersløb kajakløb 

(måske blot i tidsrummet 9-17), hvor vi inviterer andre klubber og slutter af med fælles 

aftensmad. Der var også forslag om at afholde stafetløb i kajak med andre klubber. 

Bestyrelsen understreger at det er vigtigt at der er opbakning til det fra medlemmerne, da 

det er klubbens medlemmer der skal drive det i fællesskab. Ole Torp nævnte at Lau Larsen 

har spurgt om HvK kan afholde et maratonmesterskab i 2023 (DM) eller DM i turbåd. Der 

findes allerede en drejebog fra 2014 som vi kan tage afsæt i, da HvK var værter for DM. En 

bemærkning fra et medlem om vi skal være opmærksomme på at stranden er udvidet siden 

da, og at der nok skal søges om lov etc.  

g. Fastholdelse af medlemmer: adresseret tidligere i referatet.  

11. Eventuelt:  



a. Søren Sibbersen: søspejderne påbegynder at bygge deres nye klubhus i 2022. 

b. Stig Sørensen: ønsker at stoppe med ansvar for vedligeholdelse af portene, vil gerne vise en 

ny hvordan det gøres. Jørgen Rasmussen overtager ansvaret. Stig beholder ansvar for 

vedligeholdelse af låsene.  

c. Jakob Ludvigsen: er der interesse for at have surfski i HvK: diskussion om hvorvidt 

Kalveboderne er egnede til surfski, som kræver store og lange bølger for at lykkes. Surfski 

kræver desuden specielle pagajer, og vil ikke kunne være i portene grundet deres længde. 

Ole Torp tilbyder at udlåne surfski til dem der gerne vil prøve dem af, og Katja Olsen 

foreslår at vi kontakter Klampenborg og hører om de vil tage interesserede medlemmer ud 

for at prøve det. 

d. Peter Schrøder: der er arrangeret et 1.hjælpskursus i klubben i 2022, fortrinsvist for 

instruktører. 

e. Keld Broksø: klubben har indkøbt højttalere (Sonos) som sættes op snarest i hhv. klubstue 

og træningsrum. 

f. Sikkerhed i Kalveboderne: Keld Broksø har været i kontakt med den sikkerhedsansvarlige i 

by og havn (København) angående sejlads i Kalveboderne. Mens den sydlige del hører 

under Vestegnens politi, hører den nordlige del under Københavns politi. Hvis medlemmer 

ser episoder hvor motorbåde chikanerer eller er til fare for kajakroere kontakt Keld Broksø, 

som så går videre med det. Hastighedsbegrænsning er 5 knob og gælder også for kajakker. 

g. Keld Broksø: har været i forbindelse med kommunen omkring affalds sortering. Modsat 

andre sorterer HvK stadig ikke affald men samler det i den blå container udenfor klubhuset. 

Såfremt vi skal sortere er det stadgi et ønske at vi beholder affaldsbeholderne tæt på huset 

(som den nuværende blå container), da vi ellers vil have problemer med at forbipasserende 

vil fylde affald i dem hvis de står fx langs med stien. 

h. Chris Lander: hvordan går det med videoovervågningen, prioriteres det? Bestyrelsen rykker 

for det. 

i. Magnus Sibbersen: husk at låse skydedøren i træningslokalet, den står ofte ulåst om 

morgenen.  

12. Standerstrygning. 

 


