
Referat af medlemsmøde den 27. april 2022 
 
 
Deltagere fra bestyrelsen: Johanna Åkerman, Keld Broksø, Inge Ribers, 

Søren Sibbersen, Katja Olsen  
 
Referent: Katja Olsen 
 
1. Formandens beretning v/formanden: 

a. Dejligt med så stor deltagelse, håber det er på grund af den gode mad og hyggelige 
selskab. 

b. Vintersæsonen har været præget af corona, men der har heldigvis været stor 
aktivitet ved ergometrene og klubben har formået at være vært ved DM i 
ergometer. Det er flot! 

c. I bestyrelsen har der ligeledes været aktiviteter. Søren og Johanna har søgt penge 
fra elitepuljen og har fået 107.000 kr. Vi får mange penge i forhold til andre klubber 
i Hvidovre, hvilket der er lidt misundelse over. Søren og Johanna har også søgt 
penge fra sponsorpuljen, men der er ikke kommet svar endnu. Kommunen har som 
mål at få flere børn og unge til at dyrke idræt, hvilket vi har en dialog med dem om. 

d. Der er indkøbt kajakker, som døbes i aften. Desuden er der nu mere plads i den nye 
container, som er taget i brug. 

e. OL 2024: klubben har kandidater til OL. Det kræver penge fra os og fra kommunen. 
f. Kommunen har fået ny borgmester og ny kommunalbestyrelse, som vi har fået en 

god kontakt til. Johanna har besøgt Kultur og Fritidsudvalget i sidste uge, mens 
borgmesteren besøgte klubben og blev taget imod af Søren og Keld.   

g. Johanna er stoppet i Idrætsrådet for at hellige sig klubben. 
h. Vi har et samarbejde med Idrætsrådet om at få flere børn på vandet, de er ivrige og 

presser meget på for at klubben skal iværksætte aktiviteter. 
i. Bestyrelsen har udarbejdet et udkast til en vision (se senere). 
j. Det er vigtigt at holde fast i de nye medlemmer, det kniber lidt med at fastholde 

dem efter instruktionen. 
k. Klubben skal være værter for DM i marathon i 2023. 
l. Start på ny sæson og handicap i næste uge. Der vil være video-optagelser på 

onsdag, som skal vises til hædringerne.  
l.m. Kommunen har indkaldt til hædringer ifm. sportspræstationer den 1. maj. 

Ændret koncept ift. tidligere, nu mere i form af en Oscar-uddeling. Fra klubben er 
det Magnus, Oliver, Tjark, Maxi, Peter og Bo der skal hædres. 

2. Regnskab v/kassereren: 
a. Der er større driftsudgifter end sædvanligt, det kan mærkes på budgettet. Vi ser 

tiden lidt an og håber at det ikke bliver nødvendigt at sætte kontigentet op. 
b. Der har været mange og store udgifter i 2021: køkken, nye stole, borde. Trods det  

ser økonomien fornuftig ud. Klubben har pt 224 medlemmer. 
c. Klubbens ene lån er betalt ud i år, og vi sparer derved ca. 5.000 kr om måneden.   

3. Beretninger fra udvalgene: 



a. Børn og ungdom v/Henning: det er fortsat et stort hold, ca. 20 børn, hvilket er 
samm antal som da sæsonen sluttede sidste sommer. Gennemsnitsalderen er 15 år, 
mange vil gerne træne meget og have adgang til klubben så de kan komme og 
træne efter behov. Det er ambitionen at flere af dem bliver friroet i år. Der er ikke 
så mange instruktører (Henning, Jan og Peter), så hvis nogen har ønsker om at 
hjælpe til er de meget velkomne. Jakob løbetræner med de unge og holder dem i 
skarp form. I næste starter de op på vandet (om mandagen), nogle få træner også 
på vandet om torsdagen. Emma er lokket til at give de unge piger en pep-talk om 
hvad der skal til for at nå langt. Det samme er planen for drengene hvis Magnus kan 
lokkes. 

b. Elite v/Søren: det er det bedste ungdomshold klubben har haft længe. Peter, Jan og 
Henning gør det rigtig godt og kan tage en stor del af æren for det. De mest seriøse 
roere træner 13-15 gange om ugen, det giver resultater. Oliver og Tjark blev 
udtaget til landsholdet i vinters, og nu er det u16 og u18 nordiske mesterskaber der 
er i kikkerten. Magnus har været på en del træningslejre henover vinteren, er en 
fast del af landsholdet og ser frem mod EM, VM og forhåbentligt OL i 2024. Oliver, 
Tjark og Maxi har været på træningslejr i Tui, hvor der blev roet 500 km. De gav alle 
tre et fint referat af træningsopholdet, som bl.a. inkluderede et besøg i Nelo-
fabrikken. 

c. Vokseninstruktion v/Katja: 11 kursister i år (8 mænd og 3 kvinder), som startede op 
med svømmeprøve i fredags og på vandet i søndags. De vil være at finde på vandet 
hver tirsdag og torsdag fra 17.30 til 21.00 indtil slutningen af juni. 

d. Affaldsindsamling v/Katja: forårets affaldsindsamling foregår søndag den 1. juni, 
sponsoreret af Ren Natur. Klubben får 3000 kr for det. Vi håber at kunne arrangere 
en affaldsindsamling igen til september. 

e. Husmand: intet at berette, dog stor ros til Mikael der har pudset klubbens vinduer. 
f. Festudvalg v/Keld: der bliver som sædvanligt planlagt en julefrokost i november. 

Derudover er der sjatfest den 24. september. Alle medlemmer er velkomne til at 
arrangere en fest, festudvalget har ikke monopol på at arrangere fester i klubben. 

g. Klubstue v/Inge: Lene, Anne Dorte, Nicholas, Inge og Helle står for indretning af 
klubstuen og tager gerne imod forslag. Inge har søgt om tilskud fra engangspuljen 
til rullegardiner.  

h. Langtursudvalg v/Henning: 15 medlemmer tager til Tyskland og ror Weser i 
weekenden, enkelte tager forskud og ror Werra på lørdag selvom løbet officielt er 
aflyst. Der arrangeres sandsynligvis også en tur til Dalsland til august som vanligt. 

4. Klubbens vision v/Keld: klubben har en vision, der trænger til et løft. Keld præsenterede 
bestyrelsens forslag, hvorefter der var tid til diskussion. Der var følgende kommentarer: 

a. Visionen må gerne være kortere 
b. Der er for meget vægt på elite (her kommenterede Søren at det er bevidst, at det 

har til hensigt at tjene som blikfang for kommunen ift. sponsorering) 
c. Der skal være mere vægt på trivsel og klubbens sociale liv 
d. Der må gerne være noget om fastholdelse af medlemmer 
e. Der skal stå at vi værner om naturen 
f. Der skal stå at klubben er med til at give børn og unge selvtillid (skaber hele 

mennesker) 



Bestyrelsen tager forslagene til efterretning og går i tænkeboks. 
5. Indvielse af køkken v/Keld: det har været en spændende (nogle gang lidt for spændende) 

proces, som ikke ville have kunnet gennemføres uden hjælp fra medlemmerne. Tusind tak 
til dem. Alt i alt har det kostet ca. 250.000 kr. Sådan et projekt skaber sammenhold i 
klubben. Det er værd at bemærke at borgmesteren var meget imponeret over at klubben 
kan bygge  et nyt køkken selv. 

6. Eventuelt: 
a. Spørgsmål til afholdelse af Svejbæk (Svend): Hvidovre Kommune ejer stadig 

Svejbæk, og er derfor mulighed for at arrangere en tur. De sidste år var der dog 
faldende tilslutning, hvorfor det blev besluttet at stoppe med at arrangere det. 

b. Affaldsbeholdere (Keld): opfordrer medlemmerne til at bruge det korrekt og tage 
initiativ til at tømme beholderne i klubben. Ole bemærkede at beholderen med 
grøn affald var ”levende” om eftermiddagen. 

c. Sonos-anlæg (Keld): to af de nye højttalere er flyttet fra klubstuen ind i 
træningsrummet. Systemet driller lidt hos de brugere der har Android-mobiler. 
Morten gav en hurtig forklaring på hvordan man tilgår højttalerne. 

d. Instruktionskajakkerne (Ejvind): flere af disse er i rigtig dårligt stand, og det kniber 
med reservedele. Søren foreslår et møde for at beslutte hvilke der skal bortskaffes. 
Hvis medlemmer ønsker at overtage nogle af dem er det ikke meningen at de skal 
blive liggende i klubben, men er beregnet til medlemmernes sommerhus m.m. Ulla 
understreger at der kun akkurat er kajakker nok til instruktionen, så der må under 
ingen omstændigheder bortskaffes kajakker uden at de erstattes med lignende 
modeller. 

e. Bådførere til handicap: hvis man er interesseret bedes man henvende sig til Søren. 
Medlemsmødet blev afsluttet med standerhejsning samt dåb af to nye K2’ere: Regnbuen og 
Blodregn. 
 
Stor tak til de tre kokke for rigtig lækker mad. 


