
Referat af bestyrelsesmøde den 31. marts 2022

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

Afbud: Nicholas Feltsen

Referent: Katja Olsen

1. Opfølgning på møde med DGI om deres kampagne for at få flere børn og 
unge til at dyrke motion: Johanna kontakter DGI mhp. at få deres input til 
at prøve at tiltrække yngre medlemmer  til klubben (10-12 årige). HvK 
har pt et stort børne og ungdomshold, men hovedsaligt i alderen over 13-
14 år, og vi er opmærksomme på at blive ved med at opretholde en 
fødekæde af nye talenter. Der kunne også være tale om at få DGI til at 
lave et program til en sommercamp i klubben, af varighed ca. 1 uge. 

2. Besøg af Hvidovre’s nye borgmester & to politikere fra hhv. K og SF den 
21. april 2022: formålet er at skabe netværk blandt de nye politikere i 
kommunen og præsentere HvK og aktiviteterne for dem.

3. Plan om at gøre den nye bådcontainer klar: der skal laves nye stativer til 
at holde kajakkerne (Søren og Ole går i gang i weekenden). Derudover 
skal der laves en varig løsning til 4’eren (lågen skal rykkes længere 
frem), samt at fikse tagrenderne.   

4. Rod i reparationsskuret: skuret er pt fyldt med polokajakker og der er 
ikke plads til at reparere kajkker derinde. Planen er at flytte 
polokajjakkerne ind i den nye containers bagside hurtigst muligt. 

5. Ansøgning om sponsorpulje: Søren og Johanna har søgt penge hos 
sponsorpuljen igen i år. 

6. Årets vokseninstruktion – status: der er opstart i Avedøre Svømmehal 
fredag den 22. april, og efterfølgende i klubben søndag den 24. april. Vi 
satser på 12-15 kursister i år. I den forbindelse er det igen aktuelt at 
sørge for at de nye medlemmer føler sig velkomne og inkluderet. 
Bestyrelsen har tidligere drøftet følgende muligheder: invitation til 
deltagelse i handicap eller alternativ roning samme tid med efterfølgende
deltagelse i grill-aften, at klubben fremover afholder et socialt 
arrangement for nye roere hvert år i slutningen af juni. Derudover kan vi 
hænge billeder op af vores nye roere, så de bliver synlige og det derved 
bliver nemmere for alle at byde dem velkommen i klubben. 



7. Nøglereglement, dispensation til unge på mandag/torsdagsholdet: flere 
af de unge har givet udtryk for ønske om at få egen nøgle for at kunne 
styrketræne om eftermiddagen. Nøglereglementet giver allerede 
mulighed for dispensation mht udlevering af nøgler til klubben. Hvis vi 
kan få forældrenes underskrift om at det er ok samt en 
ansvarsfraskrivelse, og Henning/Jan siger god for behovet kan der 
udleveres nøgler til dem der har behov. Søren udarbejder en pasus til 
reglementet.

8. Vision for klubben: Keld har udarbejdet et udkast til en vision, som 
gennemgås af bestyrelsen og præsenteres til medlemsmødet. 

9. Klubbens økonomi: udkast til budget for 2022 blev gennemgået. Øgede 
udgifter til el og gas giver, som for så mange andre klubben, også HvK 
udfordringer. Vi hnestiller til at medlemmerne er opmærksomme på de 
stigende priser når de går i bad, og slukker for varmen om en måneds tid
når temperaturen er til det. Derudover meddelt Inge at klubbens ene lån 
(anlægslån) betales ud i år. 

10. Cola-automaten: bruges rigtig meget men sluger en del strøm. 
Automaten er derfor slukket fra kl. 22-10 hver dag. 

11. Affaldssortering: alle affaldsbeholdere er nu på plads.I opfordres alle
til at være opmærksomme på korrekt sortering og give en hånd med når 
de skal tømmes og rengøres.Vi bibeholder affaldsspandene i 
omklædningsrummet, men fjerner den i gangen samt fjerner 
skraldestativet ude ved grillen. 

12. Dato til affaldsindsamling: vi arbejder på at finde en dato efter 
påske. Roklubben er kontaktet men har ikke svaret endnu. 

13. Omplacering af de nye Sonos-højttalere: lyden er ikke optimal under
træning, da højjtalerne i træningsrummet er små. Vi prøver at flytte de to
store fra klubstuen ind i træningsrummet (Keld køber nye beslag og 
sætter dem op). De to små der allerede er i træningsrummet flyttes til 
den anden ende af rummet. Det gamle anlæg bibeholder vi indtil videre, 
da nogle af medlemmerne stadig bruger det.

14. Ny sjatfest: Ulla, Anita og Keld arrangerer en fest i maj/juni måned. 

15. Medlemsmøde samt standerhejsning den 27. april: Keld indkalder til 
mødet via FB. 

16. Eventuelt:

a. Slisken ned til pontonen er slidt. Johanna kontakter kommunen for 
at få det udbedret.



b. Inge har bestilt en ny stander. 

c. Det er snart tid til handicap: start den 4. maj og slut den 28. 
september.

d. Klubmesterskaber: 14. september.

e. Bådplads til ny motorbåd: Ole har skrevet en ansøgning til 
kommunen, hvor den ligger til behandling nu. 

Næste bestyrelsesmøde: 14. juni 2022.


