
Dagsorden – HFK-bestyrelsesmøde 

 

Tid: Onsdag den 2. oktober 2019, kl. 17.00 

Sted: Visiodan, Strandvejen 171, 1.sal 

 

Deltagere: MMF,  AL, CS, VB, JE 

Andre Deltagere: Hans von der Osten (under punkt 8), Hugo Dergal (under punkt 13) 

 

Pkt. Emne Beskrivelse / Detaljer Referat 

1 Mødeleder 

Ordstyrer 

Referent 

MMF 

CS 

JE 

 

2 Godkendelse af 

dagsordenen 

 VB ønsker at tilføje: Fleuretfægtning i klubben (punkt 

12). Trænerpunkter bliver så flyttet til punkt 13. 

Så er dagsorden godkendt. 

3 Godkendelse af referat 

fra seneste møde 

Godkendt på mail.  Referat fra den ekstraordinære BM på 26. august 2019 

er godkendt. Der mangler stadigvæk referater fra 

bestyrelsesmøder i foråret (13. marts, 10. april, 26. juni 

2019). 

 

MMF rykker CO. 

(13. marts, 10. april, 26. juni 2019) 

4 

 
Opfølgning siden sidste 

møde 

Tages under punkter til orientering  

5 Nyt fra: 

1. Sals- og 

arbejdsdagsudvalg 

(Formand: 

Vivian) 

2. Økonomiudvalg 

(Formand: 

Adriane) 

3. Festudvalg 

(Ubesat) 

Kort gennemgang af nylige aktiviteter og information 

som ikke allerede er på dagsordenen.  

 

2. VB har spørgsmål til opkrævningen af licenser.  

 

3. 75-års jubilæum har et særskilt punkt i dagsorden. 

 

6. Hugo kommer efter kl. 20:30 

1. De sorte apparater kommer tilbage på fredag, d. 4. 

oktober. 

Der kommer en ny våbenreparationsdag. 

HFK støtter Trekanten med reparation af våbner pga 

sygdom. 

MMF tager en sygmaskine med i klubben. 

 

2. AL is finished with the book keeping in August and 

is going to start with September. 



4. Breddeudvalg 

(Formand: i første 

omgang 

Christine)  

5. Eliteudvalg 

(Formand: 

Frederik v.d. 

Osten) 

6. Hugo Dergal og 

trænerteamet 

7. Prøvetimer/events 

(Troels Robl, TR 

og Christian 

Søttrup CS) 

It is important that Nick reports his hours! 

HFK did not get enough monetary support from 

Gentofte Kommune last year due to some 

calculation errors on HFKs side. We will try to chase 

the money but should not expect to get it because the 

support has already been distributed. 

AL will make an estimate for the finances of the 

year. AL will start to work on the budget in 

Nov/Dec. 

 

VBs spørgesmål var afklaret. Mht licensopkrævning 

støtter HFK Trekantens forslag til DFF. 

 

3. HvdO fortæller om jubilæumsfesten på lørdag, d. 16. 

november 2019 med reception og fest. Borgmesteren 

forventes at komme til receptionen. Udvalgte 

personer skal inviteres til receptionen fra andre 

klubber, DFF, osv. 

Til festen skal HFKs medlemmer inviteres (så 

mange som mulig skal komme) + tidligere 

medlemmer og venner. 

 

Budget til receptionen: 2500 DKK 

Festen skal fungere gennem selv-betaling med 

budget til pynt osv. på 2500 DKK. 

 

4. Hans forslår at det bliver slået op på tavlen at 

træningen varer til kl. 22 om torsdagen. 

5. - 

6. senere (punkt 13) 

7. - 



6 Punkter til orientering   

 

1. Forslag til HFK 

om at blive Elite 

center. 

 

2. Medlemmer og 

rekruttering 

 

 

  

1. Der er ikke kommet mere specifik information 

omkring designet af elitecenter aftalen fra DFF, 

HFK afventer stadig konkret information før der 

tages stilling til et muligt samarbejde.  

 

2. Der er lavet opslag på ”skolen i virkeligheden”, 

forløbs og enkelte events muligheder. Der 

afventes stadig DFF på muligheden for at starte 

et voksent rekrutteringshold. Der er endnu ikke 

fundet en træner til dette hold. Der er blevet 

sendt invitation ud til de udvalgte skoler i 

Gentofte som HFK ønsker at starte et 

forløbssamarbejde med. MM arbejder videre 

med dette og har modtaget en tilbagemeldings 

om samarbejde allerede.  

1. Der er ikke kommet mere. Vi venter på mere 

information. 

 

2. En klasse fra kildegårdsskolen vil have et kort forløb 

(MMF er i kontakt). 

Københavns Kommune betaler åbenbart for 

trænerens løn igennem skoleforløberne. 

MMF tjekker om det også er muligt i Gentofte 

Kommune. 

 

Vi mangler noget HFK specifikt information (flyer) 

til at give til potentielle medlemmer. 

MMF laver en udkast til flyer og sender til 

oversættelse til JE. 

 

CS vil gerne være træner på et begynderhold 

(som kunne startes i forbindelse med DFF). 

 Punkter til behandling. 

 

 

  

8 75 års Jubilæum   Der er blevet udarbejdet et forslag. Se vedhæftning. Der 

skal ses på økonomi og planlægning.  

Klaret under punkt 5.3. 

9 Familie fægtedag Der er blevet søgt penge til familiefægtedag som skal 

afholdes i dec. Der skal udarbejdes en dato, invitation 

og planlægning.  

Familiefægtedag på søndag, d. 15. december 2019 i 

forbindelse med julebango. Man kan vinde noget 

fægteudstyr (f. eks. handsker, strømper, osv.). Der skal 

være kaffe, kage, måske gløgg. 

MMF laver invitationen. 

10 CCC Opfølgning.  Måske har Lugi Lund eller Hans Wahl nogle 

meldeapparater.  

 

MMF, Anita, Læticia og Klara vil gerne styre 



madboden til CCC igen :) 

11 Stævner  Stævner i sæson 19/20 

 Invitationer  

 Halbookning 

 Opfølgning af opkommende stævner (JE) 

Klubmesterskaberne mangler i kalenderen. 

Sabelklubmesterskaber skal afholdes på tirsdag, d. 12. 

november 2019. 

Kårdeklubmesterskaber skal afholdes på tirsdag, d. 12. 

november 2019. 

Fleuretmesterskaber skal afholdes på mandag, d. 11. 

november 2019. 

 

JE laver invitationen til klubmesterskaberne. 

 

JE orienterede om de kommende stævner. 

12 Fleuretfægtning i HFK 

 

 VB: Der er ingen fleuretfægtning i HFK på nuværende 

tidspunkt og kommunikationen omkring det er ikke 

klar. Hvis fleuretfægtning er på pause så skal det 

meldes ud. 

 

Bestyrelses holdning: Lige på tidspunkt har HFK ikke 

kapaciteten for at fokusere på at dyrke forskellige 

våbner på konkurrenceniveau. Derfor vil HFK pt. lægge 

fokus på kårdefægtning så at vi kan opbygge en stor 

base af fægtere. Bestyrelsen vil gerne tilbyde fleuret til 

breddefægtning på den sammen måde som sabel. 

Bestyrelsen vil dog for tiden lægge deres kræfter i at få 

en rekrutteringsprocess på plads så at HFK kan få flere 

medlemmer. Det er bestyrelsens vurdering at man kan 

nemmere rekruttere og fastholde medlemmer ved at 

skaffe grupper af fægtere end at dele dem op på 

forskellige våbner. 

13 Trænerpunkter Disse punkter er til behandling mens Hugo er til stedet.  

 

1. Viktor – gruppeansvar 

2. Styrketræning for kadetter 

3. rekruttering 

1. Viktor is responsible for the cadets. Cadets’ training 

is on Monday and Wednesday. But Viktor is only at 

the club on Tuesday and Wednesday. 



HD explains that the coaching responsibilities need 

to be split up. Especially the young coaches should 

be encouraged and given responsibility. 

 

2. Fitness training for cadets is running since 

September. The coaches are evaluating whether the 

fitness training should carry on. Kenneth has 

suggested to implement some form of strength 

training during fencing training to build up the core 

strength. 

 

3. The point was taken under 6.2. MMF explains to 

HD about the plans. 

 

4. Foil fencing in the club: MMF explains HD what the 

board would like to do with foil training. 

 

HD talks about the coaches and their long days. It is 

important that the coaches stay fresh and motivated 

to also motivate the fencers during training. 

 

HD suggests that foil fencing should be introduced 

as soon as the numbers of fencers stabilise. There 

are 80 active members in the club and it could be 

dangerous to split up the fencers. 

14 Punkter til 

næste/kommende 

bestyrelsesmøder 

Viktors kontrakt skal genforhandles  

 Våbenmesterens kontrakt mangler stadig  

   

15 Eventuelt Status på CO CO er langtidssyg og påtager sig ikke opgaver for tiden. 

 Dommer-/Træneruddannelsen i klubben CS havde sæt op en seddel i HFK til at finde ud om 



dommere/trænere ambitioner. Der var ikke mange som 

har meldt sig. 

 Ny hjemmeside Det bliver undersøgt. Hjemmesiden er tilknyttet 

klubmodul og det bruges til medlemsadministration. 

CS kigger på Eventdelen af hjemmesiden. 

   

   

16 Dato for næste møde Onsdag, d. 6. november 2019  

 


