Dagsorden – HFK-bestyrelsesmøde
Tid: Torsdag den 15. August 2019, kl. 17.00
Sted: Visiodan, Strandvejen 171, 1.sal
Deltagere: MMF, VB, NA, AL, JE, CO
Andre Deltagere: Majken Linnemann
Pkt. Emne
Beskrivelse / Detaljer
1
Mødeleder
Ordstyrer
Referent
2
Godkendelse af
dagsordenen
3
Godkendelse af referat fra
seneste møde
4
Opfølgning siden sidste Stævneretningslinjer.
møde
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Nyt fra:
Kort gennemgang af nylige aktiviteter og information
1. Sals- og
som ikke allerede er på dagsordenen.
arbejdsdagsudvalg
(Formand: Vivian)
2. Økonomiudvalg
(Formand:
Adriane)
3. Festudvalg
(Ubesat)
4. Breddeudvalg
(Formand: i første

Referat
MMF
NA
JE
Ja
Ikke endnu
Fægtere fra kadet og ældre som vil deltage i danske
stævner skal tilmelde sig i klubmodul til dansk licens,
hvorefter pengene bliver trukket fra betalingskort. Hvis
man ikke ønsker licens, skal man afmelde sig (14 dage
inden pengene bliver trukket).
CO vil færdiggøre stævneretningslinjerne inden
mandag, d. 19. august 2019, og sende dem til Patrick.
1. Aktive sommer + events om sommeren: 7 våben
til reparation (1 knækket).
Sorte meldeapparater er tilbage fra tyskland snart
(10 pister).
CS skal skrive på event FB siden at
våbenkassen skal låses + at der skal ryddes op
efter event.
2. Charlotte cannot be the auditor (not authorised).
AL found an auditor on Fyn and asked if they
could do it.
3. –
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omgang Christine)
5. Eliteudvalg
(Formand:
Frederik v.d.
Osten)
6. Hugo Dergal og
trænerteamet
7. Prøvetimer/events
(Troels Robl, TR
og Christian
Søttrup CS)
Punkter til orientering

4.
5.
6.
7.

20 + 2 min.

–
–
–
se punkt 9

ML ytrede bekymringer.

1. Bekymrings
orientering fra
MJL
Punkter til behandling.
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2. opdatering på
hvem der
mangler adgang
til klubmodul.
Forslag til HFK om at
blive Elite center.

1. Majken præsenterer.
2. opfølgning.

DFF og Laurence Halsted har i løbet af sommeren
henvendt sig til HFK om at indgå en ny aftale omkring
elitedelen af klubben. Endeligt dokument er fremsendt
28/7-19.
HFK har ikke forpligtet sig til deltagelse, men er blevet
taget i dialog da DFF ønsker at samarbejde med HFK
omkring national elite. Projektet omfatter alle fægtere på
bruttotruppen fra kadet til senior.
Det har ikke været muligt af få LH til at deltage i HFKs
bestyrelsesmøde i det han ikke er i Danmark.

Der er stor diskussion med nogle af følgende punkter:
-

-

Bestyrelsen er bekymret at hvis HFK bliver et
elitecenter, så vil det tage cheftrænerens tid fra
klubbens bredde fægtere. Uden betaling for
træneren kan HFK ikke få flere træner/timer til
bredden. Bestyrelsens opfattelse er at i andre
sportsgrene (f.x. svømning) bliver trænere hyret
til eliten så at man kan indstille flere trænere.
Det kunne være en fordel at klubbens dørene er
åbne til træningsdeltagelse for fægter fra andre

Dokument er vedhæftet som bilag 1,2,3.
45 min.
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(VB)
Samarbejde med
Hærens idrætsforening

Forslag om at lave en samarbejdsaftale med HIF, i
bestræbelsen på at skaffe flere medlemmer.

klubber. HFK har dog sådan en politik allerede.
Uden en dialog med DFF kan HFKs bestyrelse ikke tage
stilling til forslaget i bilag 1, 2, 3.
På fredag, d. 16. august 2019, vil MMF skrive en mail
til Laurence Halsted og Louise Seibæk at bestyrelsen
ikke kan tage stilling og at vi beder om et møde.
VB forslår at tilbyde et samarbejde så at hærens fægtere
kan komme til HFK. Vilkårene skal blive specificeret.
NA forslår at høre HIF hvordan en aftale kunne se ud.

15 min.
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Opdatering af
eventsiden samt priser
(CS)

Medlemmer og
rekruttering
(AL)

Fastlæggelse af priser og retningslinjer

MMF ringer til HIF og beder om et møde.
CS thought about changing the pricing structure to
reflect the number of participants per event.

15 min.

Hvordan ønsker HFK at vende rekrutteringen af
medlemmer.
Analyse af de tidligere års medlemstal.
40 min.

Mail fra CS inden bestyrelsesmøde:
Vi bør justere priserne. Vi skal have opdateret
retningslinier i google docs, og give besked til alle
eventtagere. Hjemmesiden omkring events bør også
forskønnes. Hvis bestyrelsen er enige vil jeg tage fat i
Troels Robl og forfatte et op/udkast til alle tre dele,
inden næste BM. Bestyrelsen er enig.
Memberships have dropped since 2015.
AL suggests that HFK works together with schools
(preferably in Hellerup) for free. If a coach spends 4
hours per week in the school, we would need approx. 6
new members to break even on the investment. AL
suggests that HFK could offer approx. 2 x 10 blocks of 4
weeks per year. At the end of the fencing block, HFK
could offer 3 months membership for free. AL suggests
to give a present (maybe glove and/or t-shirt) for new
paying members that came from this process.

AL and MMF will draft a proposal (before 26 August
2019).
Outline: Coach to go to school for 2 h per week with
MIDI fence set. Coach can take approx. 20 fencers. It
might be necessary to split the class into boys and
girls. 3 times fencing at the school + offer to come to
HFK for the last session. Give pupils a voucher for 3
months free membership.
MMF to find a coach.
MMF to contact schools by end of August 2019:
Hellerup Skole, International school of Hellerup,
Tranegård skole, Bernadotte skole, Maglegaard
skole, Det Kongelige Vajsenhus, åben skole portal
(Gentofte kommune)
MMF to send proposal to CO who will put it on the
åben skole network.
AL to create klubmodul hold for 3 months free
membership by end of August 2019.
CO to design flyers for schools (with signatures from
the EM silver medalists) by October 2019.
CS to contact klubmodul hold after 3 months free
membership.
MMF will add a follow-up on the school progress to
the agenda for the board meetings.
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Stævner

Stævner i sæson 19/20
 Invitationer

JE vil spørge CS om hjælp til at køre høststævnet.
MMF vil skrive på facebook om hjælp til cafeen.
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Fastlæggelse af
organisations dag for
bestyrelsen

Halbookning
Opfølgning af opkommende stævner (JE)

Der skal findes en arbejdsdag for bestyrelsen, hvor der
Punktet bliver taget på ekstraordinær
arbejdes med nye strategier, mål og planer for en 2-3 årig bestyrelsesmøde på onsdag, d. 21. august 2019, kl. 18
periode, budgetter for 2-3 årig periode. På denne måde
på Visiodan.
kan der skabes arbejdsro og retning
NA ønsker at forlade HFKs bestyrelse og vil fremover
støtte klubben på en anden måde (som f. eks.
mentaltræning).
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Punkter til
næste/kommende
bestyrelsesmøder
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Eventuelt

Der er noget galt med mail programmet. Ikke alle mails
bliver modtaget.
MMF spørger webmasteren om hjælp.
VB ytrede at stævner for Bruttotruppen er ikke planlagt
godt. Til CC i Norge og Luxembourg mangler træner.
Det bliver taget på trænermøde (20 august 2019).
NA tilbyder at lave mental træning men ønsker
opbakning fra trænerne.
Det bliver taget på trænermøde (20 august 2019).
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Dato for næste møde

Ekstraordinær bestyrelsesmøde på onsdag, d. 21.
august 2019, kl. 18 på Visiodan.

