
Referat – HFK-bestyrelsesmøde 

 

Tid: Onsdag den 13. januar 2020, kl. 17.30 

Sted: Visiodan, Strandvejen 171, 1.sal 

 

Deltagere: MMF, CS, VB, JE 

Andre Deltagere: N/A 

 

Pkt. Emne Beskrivelse / Detaljer  

1 Mødeleder 

Ordstyrer 

Referent 

 

 

MMF 

VB 

JE 

2 Godkendelse af 

dagsordenen 

 Ja 

3 Godkendelse af referat 

fra seneste møde 

 Ja, via mail 

4 

 
Opfølgning siden sidste 

møde 

- Manglende referater fra BM (13. marts, 10. 

april, 26. juni 2019)? 

- Budget for 2020? 

- Trænernes løn for skoleforløb fra Gentofte 

Kommune? 

- Familiefægtedag? 

- Flyer til potentielle ny medlemmer? 

- MMF har skrevet til CO (13 Jan 2020) 

- Budget for 2020: MMF skal mødes med AL 

(weekend 18./19. januar) og kigge på budget. 

Kasserer og formand laver et udkast til bestyrelsen 

- Skoleforløb: lave en plan/strategi for 2020. 

- Familiefægtedag blev aflyst. Aftale en ny dato med 

trænerne (VB og Victor). Familiefægtedag afholdes 

sammentidig med en reparationsdag. 

- Flyer i A5 størrelsen. Én flyer for voksne og en 

separat én til børn (MMF) 

5 Nyt fra: 

1. Sals- og 

arbejdsdagsudvalg 

(Formand: 

Vivian) 

2. Økonomiudvalg 

(Formand: 

Adrien) 

Kort gennemgang af nylige aktiviteter og information 

som ikke allerede er på dagsordenen.  

 

1. CS har oplevet at salen ikke var rydeligt på lørdag, d. 

21. december 2019 (tomme øldåser, bukser over 

det hele,…). MMF snakker med HD om det. CS 

skriver i event gruppen. 

2. – 

3. – 

4. – 



3. Festudvalg 

(Ubesat) 

4. Breddeudvalg 

(Formand: i første 

omgang 

Christine)  

5. Eliteudvalg 

(Formand: 

Frederik v.d. 

Osten) 

6. Hugo Dergal og 

trænerteamet 

7. Prøvetimer/events 

(Patrick Jørgensen 

PJ og Christian 

Søttrup CS) 

5. – 

6. HD kommer ikke i dag 

7. MFF oplyser at mails bliver svaret hurtige. 

Event ledere skal gerne skrive på udstyr som er gået 

i stykker. 

Vi mangler ét par store bukser og jakker til herrer og 

damer (kigges på ved familiefægtedag). VB bestiller 

ved Hans von der Osten. 

6 Forberedelser til 

generalforsamling 

- Genopstilling af bestyrelsesmedlemmer? 

- Dato - GF skal afholdes inden udgangen af 

marts måned, indkaldes med mindst 4 ugers 

varsel 

- Invitation 

- Dirigent 

- Revisor 

- Medlemsindberetning 

- Regnskab 

- Budget 

- VB genopstiller ikke 

JE genopstiller ikke og kan ikke tage ansvar for 

CCC 2020 

CO genopstiller ikke 

AL genopstiller ikke 

 

Jimmy Bækmand bliver materialeansvarlig 

CS genopstiller måske 

MMF genopstiller 

 

- Dato: Onsdag, d. 25. marts 2020, kl. 18 

 

- Invitationen: skal laves inden 25. februar 2020 men 

gerne hurtigst muligt. Info om dagsorden og 

vedtægtsændringer (JE sender til godkendelse) 

Forventninger (arbejdsbeskrivelse) skal sendes 

sammen med information om hvem der genopstiller 

 

- Søren Gøtzsche er kontaktet (MMF) 



 

- Revisor: AL har kontaktet en revisor 

 
- Medlemsindberetning: færdig 

 

- Regnskab: ikke færdig endnu (AL og MMF) 

 

- Budget: ikke færdig endnu (AL og MMF) 

 
- Beretning: Der skal navnes at der er brug for flere 

frivillige 

 

7 Svaretider på mail (VB)  Trænerne svarer ikke på mails. 

MMF taler med HD om det 

 

Svaretiden på mails i bestyrelsen er også lang når det 

ikke er klart hvem der skal svare. 

8 Trænerkontrakter Kontraktfornyelser - HD: kontrakt indtil 31. august 2020 – skal 

genforhandles mellem 1. maj – 31. maj. 2020 

- VG: kontrakt skal genforhandles nu. Forslag er 

kommet om at øge timerne for at lave samarbejder 

med skoler og nogle events (rekruttering). 

MMF laver en kontrakt og sender til CS 

- NL: kontrakt med 5 timer/uge. Men timeseddelen 

blev ikke sendt til bestyrelsen siden i sommers. 

- JO: Skal underskrive kontrakten fra i sommers. 

Børneattest skal hentes (MMF spørger CO om 

det blev hentet). Der bruges NemID til at logge 

ind. 

9 Rekruttering og 

fastholdelse af 

medlemmer 

1. Rekruttering 

Fægteopvisning ved Experimentarium (se mail 

fra VB på torsdag, d. 2. januar 2020) 

1. VG skal bruge 3 timer/ugen (ny kontrakt) 



Skoleforløb 

Flyer 

Begynderhold med CS som træner 

 

2. Fastholdelse 

Aktiviteter for at skabe et sammenhold 

Fleuretfægtning 

VG skal gerne involveres i at søge kommunen om 

pengen til trænerløn. Han skal gerne være 

medansvarlig for rekruttering. 

 

Experimentarium – HFK vil være til sted. Vi skal 

have flyer med. MMF viser datoerne til HD på 

trænermødet. 

 

Skoleforløb – VG 

 

Flyer - se punkt 4 

 

Begynderhold: rekruttering af voksne. Martin Wiuff 

har sendt en beskrivelse om et introforløb. DFF vil 

give støtte (12000 DKK) til forløbet. Introholdet skal 

gerne køres om mandagen/onsdagen så at begyndere 

kan være med til voksentræning. HFK vil gerne få 

flere kårdefægtere og starte et sabelhold. 

MMF og CS skal tage et møde med Martin Wiuff. 

 

2. Aktiviteter – HD ønsker et sommerfest 

En pige/kvinde træningslejr skal afholdes. MFF har 

sat Nathalie Ahl og Marlene Spanger i gang med at 

planlægge det. Træneren søges. 

OL – visning kunne afholdes. 

 

Fleuretfægtning: Børn starter med at fægte fleuret i 

et halvt år og så kårde i et halvt år for at lære både 

våbner at kende. 

10 Aftale om Eliteklub Et nyt forslag er kommet fra DFF – se mail fra Louise 

Seibæk på mandag, d. 30. december 2019 

Samarbejdsaftale mellem DFF og HD (HFK). 

Bestyrelsen er enig med denne aftale. 

 

Samarbejdsaftale mellem DFF og HFK vedr. Eliteklub: 
- HFK skal have et eliteudvalg 



- Eliteudvalget skulle gerne stå for vurdering og 

udarbejdelse af samarbejdsaftalen. 

HFK melder tilbage om at vi principielt synes godt om 

forslaget men først skal etablere et eliteudvalg. HFK 

kan ikke underskrive aftalen inden vi har et udvalg. 

11 Håndtering af 

kontingentbetaling (JE) 

Tilbagebetaling af kontingent til medlemmer?  MMF, AL og muligvis CS tager ansvar 

12 Stævner Stævner i sæson 19/20 

 Invitationer  

 Halbookning 

 Opfølgning af opkommende stævner (JE) 

 

Condis Cup – 9. februar 2020 

Forårsstævne – 4. april 2020 

Hellerup Open – 2./3. maj 2020 

13 Støtte for herrekårde 

landshold 

 HFK kan ikke bidrage med mere end træningstimer for 

tiden. 

14 Eventuelt  - Rengøring – pt. er bestyrelsen ikke tilfredse med 

rengøringen på salen. MMF taler med Gentofte 

Kommune om at skifte rengøring 

 

- Forslag til vedtægtsændring (MMF): 

Nye kontingenter: 

-Elitemedlem: man skal være i bruttotruppen, så må 

man få flere lektioner udenfor træningstid, 

styrketræning 

-SU medlem: mandag og onsdag træning for 

nybegyndere 

 

- Forslag til vedtægtsændring (MMF): 

Man skal selv melde sig ud af klubben hvis man ikke 

vil være medlem længere. 

 

- Dommerlister: 

Hvem skal sendes af sted til et dommerkursus? HFK 

kunne tilbyde at betale en del af 

dommeruddannelsen hvis dommere så forpligter sig 



til at dømme nogle stævner for HFK. Forslag til 

næste bestyrelsesmøde… 

15 Punkter til næste møde  Regnskabsgennemgang 

Dommerkursus 

16 Dato for næste møde  Mandag, d. 17. februar 2020, kl. 18 

 


