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Dagsorden og referat, bestyrelsesmøde

Hvidovre Kajakklub

Dato, tid og sted Torsdag den 24.11. 2022 kl. 18.00 

Mødeleder Keld

Referent …. Sådan en skal vi finde først til korte beslutningsreferater. Pkt. 4 

Indkaldte Keld, Bo, Bjarne, Anne Dorte, Inge, Søren, Johanna

Afbud fra
 

Dagsorden Bemærkninger

1. Inge.  - introduktion til vores årshjul.
2. Inge Datoer for det kommende år:

B-møder – (feb, marts, juni, sep og nov)
Medlemsmøde & Generalforsamling

3. Johanna/alle  Vi beskriver hvilke opgaver, vi hver især har og 
fordele evt. opgaver imellem os (eller pege på 
andre, som kunne være interesserede). I den 
sammenhæng ville det være fint, hvis vi hver især 
tænker over, hvad der motiverer os og hvad vi er 
gode til (superkræfter).

4. Johanna  - Både Katja og Nicho har passet nogle opgaver, 
som nu skal fordeles andre. Her skal vi lige 
brainstorme lidt.

5. Johanna Specielt er vedligehold af rokort-systemet en 
opgave, der presser sig på, fordi vi er lidt “tyndt 
besat” på it-support.

6. Anne Dorte ● Indretning klubstue / klub-entre.

7. Anne Dorte ● Opdatering/ rep. af træningsredskaber 

8. Anne Dorte ● Orden og indretning af træningsrum ift 

pladsudfordring i træningslokale.

9. Anne Dorte ● Lån af klubhus.

10. Keld/  ● Hvidovre Kajakklubs vision for bredde og elite.
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Martin efterlyste på GF 
short 
statement/overskrift til 
vision. Her forslag:

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.

11. Inge: økonomi ● Rigets tilstand: Regnskabsoverblik – hvordan er rigets

tilstand? (fast punkt men næppe store ændringer 
siden GF)

12. Anne-dorte ● Affaldsindsamling fremadrettet.

13.
q

Keld  ● Køreplan: Hvornår går vi i gang: DM Marathon 2023 - 

Drejebog 

14. Alle ● Eventuelt

Referat:
3:
Ved bordet rundt, introduktion af opgaver og motivation for at indtræde i bestyrelsen, fremgik det
klart at vi alle er motiverede af at skabe, vedligeholde og drifte en velfungerende klub, som vi alle 
holder af at komme i.

1:
Datoer for bestyrelsesmøder : 2.2.2023 hos Inge, 9.3. 2023 hos AD, 8.6. hos Bjarne, 14.9 hos Keld, 
9.11 2023 hos Johanna
Medlemsmøde afholdes d 26.4.2023
Generalforsamling afholdes d 25.10.2023

2: 
Inge introducerede vores årshjul, som dog trænger til lidt opdatering. Johanna kigger på det og 
opdaterer.

4:
Anne Dorte vil fremover være ansvarlig for affaldsindsamling og søgning af fonde
Bjarne vil deltage i det ordinære havneudvalg (Korrekt?)
Ansvar for motionshold  blev ikke fundet. 
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5.
Der er lidt udfordringer med vedligehold af rokortsystemet  og vores kommunikationssystemer. 
Senest er vi gået glip af vigtige mails fra kommunen. Chris og Johnny er i fuld gang, men der er et 
ønske om at være flere på disse vigtige funktioner. Enighed om at Johanna snakker med dem og at
der evt formuleres et “stillingsopslag” til FB.

6., 7. ,8.
Disse tre punkter flød lidt sammen i diskussionen. Samlet blev der diskuteret vilkår for indretning 
og hvilke funktioner vores lokaler skal kunne indeholde. Hvad der er givet og hvad der kan 
indrettes anderledes.
Indretning af klubstuen er stadig sendt i udvalg hos Inge, Anne Dorte og Lene. De finder snarest et 
mødetidspunkt.
Mht opdatering af træningsredskaber, vil Anne Dorte og Inge samarbejde om ønsker til 
træningsrummet. Der er penge, der kan søges fra forskellige steder.

9.
Reglerne for lån af klubstue blev gennemgået ift  hvor restriktive vi er og baggrunden for dette 
valg.

10.
Som opfølgning på diskussionen på GF om vores vision, blev vi enige om at “gå endnu en omgang” 
på at få en lækrere vision. Bjarne og Anne Dorte vil tage en snak med Martin, som havde 
konstruktive kommentarer til visionen.x

11.
Der er ikke ændret meget på det økonomiske billede, som blev ridset op ved GF d 3.11.

12.
Anne Dorte vil stadig gerne stå for affaldsindsamling. Der udspandt sig lidt diskussion om hvilken 
form denne aktivitet skal have i fremtiden. Der var dog ingen tvivl om at det fremover stadig er 
vigtigt for HvK med rent rovand.

13.
DM planlægning. Peter Schrøder er i gang med at søge de nødvendige  tilladelser. Det blev aftalt at
lave et opslag, som vi kan hænge op i klubben og derved gøre lidt opmærksom på DM marathon. 
Johanna laver manuskript til Bjarne, som derefter laver et lækkert layout.

14.
Fester: bestyrelsen vil opfordre til at julefrokosten planlægges i samme weekend hvert år. 
Bestyrelsen foreslår 2. lørdag i november.
Forhåbentlig vil det i 2023 være muligt med klubfest efter ergo-klubmesterskaberne; alternativt er 
foråret en god tid for yderligere en fest i HvK, foruden julefrokosten.

Sej opslagstavle, vi har fået i entreen. Bo sørger for magneter.
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Bjarne og Søren laver et oplæg til bådfordeling i bådhallerne, fordeling af private både og 
klubbåde i bådhallerne og hvordan en fremtidig bådpolitik skal udformes.
Det blev aftalt at der er et udkast klar til mødet i februar.

Derudover aftalte vi at 
- Inge fremsender årshjul og opgaveliste fra “gamle” dage til Johanna, til opdatering og 

drøftelse helst til næste møde
- Inge og Keld finder et spisested og evt lidt teambuilding til middagen sammen, som vi 

afholder d 24. februar 2023.
- at Bjarne vil trykke nogle fine brochurer til at tage med på skolerne i Hvidovre og at AD ville

bidrage med at køre rundt på skolerne. Dette for at få flere ungdomsroere. Indhold til flyer 
skulle komme fra Mortens introduktion til nye medlemmer og evt har Henning også noget 
materiale, som vi kan sakse fra. Er der andre, der vil hjælpe til her? I denne forbindelse blev
der spurgt om Sibbersens havde gode børnebilleder gemt i deres arkiver, som kunne 
bruges - Søren - vil du kigge efter det?
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