
 
 

 

 

 

 

 

 

Havneudvalget 

    

 

 

Referat  
Dato:  Onsdag den 14. december 2022 

Mødetidspunkt:  17:00 

Møde afsluttet:  19:00 

Mødelokale:  Sollentuna II 

Medlemmer:  Michael Sabroe, Sara Benzon (F), Helle Adelborg (A), 

Lars G. Jensen (A), Martin A. Nørgaard 
(borgerrepræsentant), Henrik Ryder Hansen 

(borgerrepræsentant), Søren Espersen 
(borgerrepræsentant), Ulrik Larsen (Hvidovre Sejlklub), 

Keld Broksø (Hvidovre Kajakklub), Hans Ulrik Larsen 
(Hvidovre Roklub), Gunnar Nielsen (Hvidovre 

Handicapråd), Leon Tilgaard (Gf. Strandøre, Strandvang 

og Lodsgården) 

Fravær med 

afbud:  

Søren Friis Trebbien (C), Bettina Clasen-Nyqvist 

(borgerrepræsentant), Helen Eklund 
(borgerrepræsentant), Anja Lindelof (Hvidovre 

Søspejdere), Preben Jacobsen (Hvidovre Vinterbadere), 
Finn Halberg (boligselskaberne HvidovreBo og 

Danalund) 

Bemærkninger:  
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1. Havneudvalgets 3. møde  
J.nr.:  08.00.00 G01 

Sagsnr.:  22/19432 

      

 

MØDEAGENDA 

Havneudvalgets 3. møde holdes d. 14. december 2022, kl. 17:00 – 19:00, på  

rådhusets 5. sal i lokalerne ’Sollentuna 1-2’. 

 

På udvalgets seneste møde kom medlemmerne med sine input til emnerne ’Bygninger’, 

’Aktiviteter’, ’Det grønne/ det blå’, ’Bevægelsesbehov’ og ’Fællesarealer’. Udvalget 

prioriterede desuden, at udvalgets opgave med at komme med anbefalinger til 

opførelsen af et nyt klubhus til roklubben (herunder aktivitetsmuligheder for 1. salen) 

skal påbegyndes som den første opgave i kommissoriet. 

 

På dette 3. møde samles der op på inputtene fra sidste gang, og spørgsmålene til 

yderligere borgerinput på den digitale platform ’Deltag Hvidovre’ aftales. Dernæst tages 

hul på arbejdet med at udarbejde anbefalinger til bygningen, der skal huse roklubbens 

klubhus og yderligere aktivitetsmuligheder.  

Under dette punkt opfordres udvalgets medlemmer til at præsentere sine eventuelle 

allerede udarbejdede forslag til mulighederne for bygningen. 

 

Sluttelig aftaler udvalget den videre proces. 

 

Der serveres sandwich og frugt til mødet. 

 

Dagsorden 

 

1. Velkomst ved formanden 

2. Siden sidst 

3. Opsamling af emner fra sidst og indhentelse af flere input fra borgerne 

4. Bygningen til roklubbens nye klubhus og yderligere aktivitetsmuligheder 

5. Den videre proces 

6. Næste møde 

7. Tak for i dag 

 

 

INDSTILLING 

Direktøren indstiller til Havneudvalget 

 

1. at aftale spørgsmålene til yderligere borgerinddragelse på Deltag Hvidovre 

2. at påbegynde opgaven med at komme med anbefalinger til opførelsen af en 

bygning, der skal huse roklubbens klubhus og yderligere aktivitetsmuligheder 

3. at aftale den videre proces. 

 

BESLUTNING I HAVNEUDVALGET DEN 14-12-2022 

 

Ad 1. Havneudvalget aftalte spørgsmålene til yderligere borgerinddragelse på den 

digitale borgerportal Deltag Hvidovre. På portalen kan alle borgere kommentere på de 

idéer, Havneudvalget allerede er kommet med, og desuden komme med yderligere 

idéer. 
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Ad 2. Havneudvalget påbegyndte opgaven med at komme med anbefalinger til 

opførelsen af en bygning, der skal huse roklubbens klubhus og yderligere 

aktivitetsmuligheder. 

 

Ad 3. Havneudvalgets næste møde holdes i Hvidovre Roklubs nuværende klubhus på 

havnen den 2. februar 2023, hvor der vil være et eksternt indslag med inspiration til 

udvikling af havne. Der samles op på de indkomne forslag fra høringen på Deltag 

Hvidovre, som udvalget kan prioritere i. Udvalget skal desuden aftale, hvad udvalget vil 

anbefale vedr. funktionerne i den nye bygning til roklubbens klubhus og yderligere 

aktivitetsmuligheder.  
 


