
Referat af bestyrelsesmøde 3/2-2023
Tilstede: Inge, Keld, Søren, Bo , Johanna, AD
Referant: AD

Punkt 1 
Rokort _ IT bøvl mm.

Politisk beslutning om at rokort vi allerede har fungerer godt. Søren tager kontakt til 
Memberlink og ser om der kan forhandles en ny pris og vilkår. Først dog indblik i 
kommunikation fra Memberlink, så vi ved hvor vi står. Inge fremsender til Søren.

Vi skal finde en der kan der kan supportere Johnny, da Chris ønsker at fratræde IT-udvalg. 
Forslag om et stillingsopslag på HVK FB. Johanna spørger morten om han vil supportere 
med IT-hjælp til Johnny.

Punkt 2 
Skribent søges til KORT beslutningsreferat.
AD melder sig fremadrettet til at tage sig af den opgave.

Punkt 3
DM til august
Styregruppe: Søren, Ole og Johanna
AD vil gerne være med til at “styre” de frivillige. Peter Schrøder står for div, ansøgninger til 
Hvidovre Kommune. Telte, overnatning, spiritusbevilling, el., mm. Tilskud til stævne og ny 
flag allé - Inge står for ansøgning.
Ruten kommer til at ligge ud for havnen og dermed mere publikumsvenlig. Vi afventer dog 
tilladelser fra kommunen.
Præmieoverækkelse: Keld tager kontakt til borgmester ( tidspunkt lørdag ca. kl. 12)
Keld skriver i Hvidovre Avis når vi har et detaljeret program.
Bod: Ole
Livestream pris? Søren står for dette. Søren spørge Ebbe om det er noget han vil stå for.
Musik - Keld spiller med band.

Punkt 4
Må man låne møbler fra klubstuen efter aftale og med hvem? Hvor mange? 

Udlån af møbler fra klubstue er ikke en mulighed med henvisning til HVK klubreglement. Det
der kan og må lånes ud er borde/bænkesæt der står i pagajrum.

Punkt 5 
Rigets tilstand

Forbrug/ udgifter er faldet fordi priserne er faldet igen. Vi har også fået gode vaner. Vi bruger
stadig mange penge, og opfordrer til at vi fortsætter med det gode takter og vaner.

Det aktuelle medlemsantal: 216



Nye medlemmer: som vi berørte ved sidste b-møde. Vi skal have kontakt til skolerne i 
Hvidovre. Johanna tager kontakt til Mikkel ( Hvidovre Kommune) der kan formidle navne på 
kontaktpersoner på skolerne rundt om i Hvidovre.

Punkt 6
Opfølgning/Update HVK formål, mission, vision
Bjarne og AD har kigget nærmere på andre kajakklubbers værdigrundlag, formål, vision og 
mission. Der skal udarbejdes en kortere udgave af eksisterende HVK Vision som også skal 
kunne bruges til blandt andet fondsansøgninger.

7/2-2024 er målet at invitere HVK medlemmer til ( nytårskur) en klubaften hvor vi afsætter 3 
timer til at italesætte HVK´s stærke sider og mindre stærke sider samt mål for klubben. Det 
der også kaldes en SWOT analyse. Evt. en aften med en moderator.
Indtil da kommer nuværende HVK Vision på klubbens hjemmeside.

Punkt 7
Opfølgning på tidligere diskussion om bådplads og Johannas input fra andre klubber.
Skal vi have kilometer krav tilknyttet en bådplads?
Politisk beslutning om pladser i fronten.Det væsentlige er hvor mange klubbåde og hvor 
mange privat både der skal være. Bjarne og Søren gennemgår bådpladserne i april måned.
En god holdning til hvornår man kan have en privat båd i klubben, som udgangspunkt. Fx. at
man skal ro mindst 300 km årligt i egen båd.
Beslutning om at oprette venteliste på bådplads.
Forslag: Er der behov for bådpladsreglement må vi tage den hvis det opstår. 
Medlemsmøde næste gang meldes ud: Vi gør ikke noget ved det nu!

Punkt 8
Update på klubhuset til rep. og vedligehold
Update på klubhuset til rep. og vedligehold:
Tagrender: Frank Wager reparerer når det bliver vejr til det.
Maling af klubhus skal være Bo finder en dato og melder ud.
Udsugning over ovne: Bo laver efter sin skiferie.
Skærme og færdiggørelse af væggen. Er under udarbejdelse.
Bådreparationsdrengene Ejvind og Leon efterspørger oprydning for at de kan komme til. 
(Dette er allerede bragt iorden).

Punkt 9 
Klubstue - indretning - herunder gardiner, lys - hvornår og hvordan?
I skrivende stund er der målt op til samt bestilt praktiske solskærmende rullegardiner til 
køkken/alrum.
Klubstue/ entre: Colaautomat skal ud( dette punkt skal vi nok berøre igen)
Istedet hjørneskab der hvor colaautomat står, så vi ikke bliver mødt af en fyldt kurv med 
tomme øldåser.
Rokort pc,ere og pantdåser kan komme i skabet.
AD måler og tegner.



Klubstue - Indretning:
Pladsproblemer vi har både sofaer, borde+stole til mange mennesker. Et fint 
bordtennisbord,romaskine og div.spinningcykler.
Forslag om at få sat nogle enkelte borde og stole op stationært. Fortsat plads til sofaer. 2 og 
ikke 3(?)
Tegning med mål / fotos af indretning/ AD, Lene og Inge( Udvalg indretning af klubstue)
Sofaer bruger bla. de unge mennesker uanset placering.
Gettoblaster: bruges ikke mere. Keld lægger opslag op FB om først til mølle er ny ejermand.

Punkt 10
Rengøring og rengøringsmidler

Der har lugtet voldsomt af klorin efter rengøring.Inge tage kontakt til rengøringspersonale, da
der alligevel er varslet om prisstigning. Måske vi skal overveje at få et tilbud fra andet firma.
(Inge) 

Punkt 11
Ønsker til træningsredskaber
Elastikker til pull-ups, chin-ups, indkøbes af AD Reol til måtter. AD ( har
imellemtiden) erfaret at det er lettere og billigere at lave selv. Tager kontakt til Frank
Wager. Papirrulleholder til gulv med affaldsposeholder indkøbes. Dermed kan 2 affaldskurve
komme væk fra gulv. ½ Balancebold - afvent (AD tager foreløbig sin egen med for at se om 
der er mulighed for en plads evt. på væg.)

Punkt 12
Tanker om fondssøgning
Søren står fremadrettet for fondssøgning ( Katja havde tidligere den opgave) Alt materiale 
fra Katja fremsendt til Søren.

Punkt 13
Eventuelt/ Bordet rundt
Keld: affaldsspande fungerer ikke. Vi tænker det ind i indretningen ( Inge, Lene og AD)
Håndspritten i herreomklædningen bevares.
Keld har talt med Peter Schrøder vedr.HVK julefrokost i november.
Desuden vil Peter stå for forårsfest 15/4-23 FOR ALLE.
Desuden skal vi have planlagt en “Hjælperfest” ifb.med DM.
Søren: Badmintonklub har forespurgt om bootcamp et par timer i uge 27.
Elitetræning kraftcenter: Søren har meldt sig til at sidde med i udvalg sammen
med 5 andre. 14/1 første gang.
Tjark er ude. Reflexion?
Helt naturligt. 90 % springer fra.
 OL og talentpulje: HVK fået 228.000 kr. ud af 1million kr.
(Atletik, curling ishockey og kajak har fået tildelt af Hvidovre kommune)
Forslag: Filmaften VW marathon fra 2022
Mail om entringsprøver fra Peter Schrøder. Vil gerne have “løsnet op for de
eksisterende krav”.



Vi  vil forsøge noget nyt ift. affaldsindsamling og planlægge 1,5 time før
medlemssmøde og standerhejsning. Dem som har lyst kan deltage i en rask gåtur inden 
medlemsmøde (med gribetang og affaldssæk) AD laver rute.
Hvor langt er vi med gummigulvet i træningslokalet? Søren følger op.

Vedhæftet bilag ./.


