
Referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2022 
 
 
Deltagere: Johanna Åkerman, Keld Broksø, Inge Ribers, Søren Sibbersen, Bo 

Sørensen, Nicholas Feltsen, Katja Olsen  
 
Referent: Katja Olsen 
 
1. Affaldssortering i klubhuset: metalstativ og træstativ ved grillarealet fjernes. Der vil 

fremover kun være affaldsbeholdere til madaffald og plastikaffald i køkkenet, dvs. de øvrige 

kategorier skal smides direkte ud i beholderne udenfor klubben.  

2. Økonomi: gasregningen er faldet i sidste kvartal grundet det varmere vejr. Vi er ved at være 
færdige med at betale det lille lån ud, og sparer derved knapt 5000 kr om måneden. Disse 
penge kan med fordel opspares til en ny varmepumpe i fremtiden. Bo undersøger hvad det 
vil koste. 

3. Kontingentforhøjelse: skal afspejle de øgede udgifter, der er til drift af klubben. Inge kigger 
på ind- og udgifter og udregner et forslag til forhøjelse til næste bestyrelsesmøde. 

4. Igangværende projekter: 
a. Klubstuen: Inge, Anne Dorte og Lene mødes i næste uge og drøfter hvad der 

mangler. 
b. Udsugning over ovnene: Bo er i gang. 

5. Vedligeholdelsesprojekter: der er flere tiltrængte vedligeholdelsesprojekter i klubben. Mest 
akut er reparation af tagrenderne, samt evt. ombygning fra lukkede til åbne tagrender. 
Frank har medlt sig til at kigge på det. Derudover trænger klubhuset til at blive malet, og der 
skal findes en løsning på den nye container ift. bortledning af regnvand. Disse to afventer 
dog at tagrenderne repareres. 

6. Mærkning af skuffer og låger i køkkenet: der er et stort ønske fra flere medlemmer at disse 
mærkes, så at det er nemmere at finde ud af hvad der hører til hvor. Inge, Anne Dorte og 
Lene finder en løsning i forbindelse med mødet i næste uge. 

7. Forslag til brug af Memberlink: Nicholas tager kontakt til Memberlink mhp. at mødes, hvor vi 
bliver klogere på mulighederne og om det kan være noget for klubben. 

8. Oprydning på FB: Nicholas har lavet en liste med alle der er på klubbens FB og er ved at 
rydde op i den. Søren og Inge har taget listen og foreslår hvem der skal slettes, og hører Ole 
ad også.   

9. Penge fra sponsorpuljen: Johanna og Søren har søgt om penge og har fået tilsagn om 
2x72.800 kr. (fordelt på de næste to år). Pengene er søgt med formålet at få flere børn og 
unge til at ro kajak. Pengene er øremærkede til kajaker, pagajer, og tøj.  

10. Opstart på prioriteringsliste: er et godt værktøj til at holde styr på projekter. Listen har 
været ude af spil de sidste par år men bliver taget op igen. 

11. Opdatering af klubbens vision: bestyrelsen er kommet frem til følgende ordlyd: 



 
 

12. Hvidovre Kajakklub er værter for DM i marathon i 2023: i den forbindelse skal laves nogle 

udvalg for at begynde planlægningen. Datoen er stadig ukendt, men bliver sandsynligvis i 

august. Johanna udarbejdede en god drejebog sidste gang, som vi kan tage afsæt i. Desuden 

skal der planlægges mad og hygge om aftenen for dem der hjælper til. 

13. Nyt bestyrelsesmedlem: Katja træder ud af bestyrelsen i år, og der skal derfor findes en 
afløser. 

14. Opstramning af mødekultur i bestyrelsen: for at sikre at bestyrelsesmeldemmerne kan nå at 
forberede sig bedst muligt er det besluttet at agenda meldes ud senest tre dage før et 
bestyrelsesmøde. 

15. Eventuelt: 

a. Den gamle bådtrailer mangler. Johanna skriver ud på FB og spørger om nogen ved 

hvor den klan være. 

b. Velkomst for nye medlemmer til handicap: holdes onsdag den 17. august, med tale 

fra formanden og velkomstkage. Fremadrettet tænker vi dem ind tidligere, så de kan 

blive fejret i juni/juli. 

c. Vintergymnastik: Keld har søgt lokalerne på Langhøjskolen. Hvis man er interesseret i 

at stå for træning (alene, eller sammen med andre som sidste år), er man 

velkommen til at rette hevendelse til én i bestyrelsen. 

d. Udbygning af Amagermotorvejen: Keld har skrevet et indlæg angående 

støjforurening på klubbens vegne. Kommunen har desuden oprettet to udvalg: et 

havneudvalg og et støjudvalg. Klubben har indstillet Keld til havneudvalget men har 

ikke fået svar endnu.  

e. Vi har haft besøg af den kommende 7.i fra Engstrandskolen. Alt i alt en hyggelig dag, 

men dog med manglende forventningsafstemning om lærernes rolle i 

arrangementet. Det rettes der op på næste gang. 

f. Ukrudtet er højt udenfor portene. Bo skriver ud på FB om der er nogen der vil hjælpe 

med at fjerne det. 

 
 
Næste bestyrelsesmøde: 27. september 2022. 

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. 
 


