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Indkaldelse til generalforsamling

Hvidovre Kajakklub

Dato, tid og sted Torsdag den 3. november 2022 kl. 18 i klubben. Middag v/Ole før mødet.

1. Dagsorden 
2. Valg af dirigent. 
3. Valg af to stemmetællere. 
4. Formanden aflægger beretning – beretning udsendes senere med 

referatet. 
5. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for foregående sæson, 

og afgiver regnskabsoversigt for den indeværende sæson. (Regnskab og 
budget medsendes i mail).

6. Indkomne forslag: Ingen forslag modtaget inden lovbestemt frist 3 uger 
før gen.forsamling.

7. Indskud, kontingent fastsættes for kommende kalenderår. Bestyrelsen 
foreslår 50,- pr kvartal for alle aktive medlemmer.

8. Handicap 2022. 
9. Valg af bestyrelse, lige år: Formand Johanna Nielsen, B-medlem Søren 

Sibbersen, husmand Bo Sørensen er på valg – og modtager genvalg, hvis 
generalforsamlingen vælger dem.

a) B-medlem Katja Olsen afgår: Generalforsamlingen vælger nyt 
bestyrelsesmedlem.

b) B-medlem Nicholas Feltsen afgår: Bestyrelsen udpeger midlertidig afløser 
(posten ikke på valg.) 

10. Valg af en revisor.
11. Fremtidig virksomhed 

a) Fra udvalgene: Festudvalg, Orienteringsudvalg, B&U, elite, turløb. e) Visioner
for fremtiden: 

- havnen v/Keld, medlem af kommunens havneudvalg.
- fremtidige løb i HvK-regi, DM Marathon. + evt. gebyr for private både i bådhal
(diskussion)

- Vision: Efter input fra forårets medlemsmøde er bestyrelsen endt med denne 
formulering: 



2

12. Eventuelt. 
13. Standerstrygning.
Hvidovre Kajakklub, Strandhavevej 59, 2650 Hvidovre, info@hvidovrekajakklub.dk

Hvidovre Kajakklub er for alle og er en rummelig, bredt forankret klub med et stærkt 
socialt sammenhold på tværs af alder, køn og elite/bredde. Vi er ambitiøse og ønsker, 
at vores elite får os til at være blandt de 10 bedste kajakklubber i Danmark ved 
stævner. For at opnå det skal klubbens bagland fungere ved at vi  :  
•      Får flest muligt til at deltage i klubbens aktiviteter, så vi både fastholder 
medlemmerne og sikrer en fødekæde af unge medlemmer.
•      Sikrer klubbens ry over for kommune og borgere som et vigtigt, lokalt, grønt aktiv.
•      Lever op til vores kerneværdier: Aktivt fritidsliv, ambitioner og livsglæde.
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