Dagsorden – HFK-bestyrelsesmøde
Tid: Mandag, den 09. marts 2020, kl. 17.30
Sted: Visiodan, Strandvejen 171, 1.sal
Deltagere: MMF, CS, AL, JE
Andre Deltagere: N/A
Pkt. Emne
1
Mødeleder
Ordstyrer
Referent
2
Godkendelse af
dagsordenen
3
Godkendelse af referat
fra seneste møde
4
Opfølgning siden sidste
møde
5

Beskrivelse / Detaljer
MMF
JE
Nej
Ja, via mail
-

Trænerkontrakter

Nyt fra:
Kort gennemgang af nylige aktiviteter og information
1. Sals- og
som ikke allerede er på dagsordenen.
arbejdsdagsudvalg
(Formand:
Vivian)
2. Økonomiudvalg
(Formand:
Adrien)
3. Festudvalg
(Ubesat)
4. Breddeudvalg
(Formand: i første
omgang
Christine)

VG har underskrevet kontrakten. MMF lægger
kontrakten på Google Drive.
Børneattest skal hentes for Johannes Olsen. Hans
kontrakt mangler underskrift. CS henter børneattest.
1. –
2. –
3. –
4. –
5. Nathalie Ahl har foreløbig overtaget FvdOs rolle
i eliteudvalget i kommunen indtil sommerferie
6. David van Nunen har overtaget nogle træner
timer fra Monica Coppo og vil hjælpe HD med
nogle hold. Han vil dog forlade Danmark efter
sommerferie. Tobias Redlich har været til
trænerkursus og kommer til at lave
trænerpraktik ved miniløverne. Johannes Olsen

5. Eliteudvalg
(Formand:
Frederik v.d.
Osten)
6. Hugo Dergal og
trænerteamet
7. Prøvetimer/events
(Patrick Jørgensen
PJ og Christian
Søttrup CS)
6

Forberedelser til
generalforsamling

har også været på trænerkursus og kommer til at
hjælpe til. Pierre Bitchatchi kunne være
interesseret til at blive hjælpetræner i klubben.
7. CS har rettet event delen på hjemmesiden. Der
mangler stadigvæk folk til at tage events –
rekruttering kunne forgå i forbindelse med en
arbejdsdag. CS laver et udkast til en
arbejdsdag. MMF søger DIF puljen for at få
hjælp til at lave en smuk hjemmeside.
-

Genopstilling af bestyrelsesmedlemmer?
CS: Board members. At my count we will be
losing: a hall manager, a secretary, a treasurer,
an "ordinary" board member (competition
manager). Having already lost the vice
president.
We need a plan for filling these positions. I have
accepted running again, but I will only do that if
someone steps up and takes these other
positions.

-

Regnskab Regnskabsgennemgang
Budget
Forslag til vedtægtsændring

-

Make a job description for the board members.
CS will make a list of what board members
we need and which jobs need to be done (2
managers for CCC).

-

Regnskabet blev gennemgået på
bestyrelsesmøde men vi venter på svar fra
revisoren

-

Budgettet blev gennemgået

-

New membership for elite fencers (higher fee),
student fencers, etc. – not a rule change but fees
are decided at the general assembly
Suggestion for rule change:
Auditor does not need to be authorised by the
state (MMF double checks). Money could be
saved…

Udmeldelse gennem klubmodul og ikke
sekretæren.
Suggestions for rule changes need to be sent
to Søren Gøtzsche 14 days before the general
assembly (MMF).
7

Closing the club vs. No
During the Copenhagen Championships in February
offcial training in the club 2020, HD announced that the club will be closed in that
period.

8

Membership payments

9

The "sportchef"

Sportschefen bruger mest tid på eliten og andre
medlemmer får ikke nok opmærksomhed. Sportschefen
tager heller ikke nok ansvar for salen og hvordan den
bliver forladt.

This was a miscommunication. The club can be open
without a coach and official training. The coaches
should approach the board or other fencers to open the
hall for an open training.
Gennemgang af liste med personer som mangler
betaling. Vi følger op på det.
Policy for coaches:
-

-

10

Stævner

11

Eventuelt

Stævner i sæson 19/20
 Invitationer
 Halbookning
 Opfølgning af opkommende stævner (JE)

1. Frivillige
2. Coronavirus i HFK

No lessons for fencers who are not members in
the club. One single introductory lesson may be
offered to potential members.
The olympic season is about to end. After that
the attention needs to shift more towards other
fencers apart from the elite group.
Lessons should be for all members – sign up for
lessons, ”book-keeping” system

Forårsstævne – 4./5. april 2020 i HFK
Hellerup Open – 2./3. maj 2020 i Byens Hus

1. Lave et slags jobopslag med en kort beskrivelse
om aktiviteten
2. Nogle regler til coronavirus.

Låneudstyr bliver midlertidigt personligt så at
man ikke smitter. Lånemasker skal afsprittes
med ethanol. Der skal være kasser til vask for
brugt tøj. Hånddesinfektionsmiddel på salen.
Brugte kopper skal stilles i opvaskemaskinen.
Alle skal vaske hænderne inden træning.
Pengene fra driftspuljen skal bruges til
ekstrarengøring. (MMF laver et udkast og
organiserer ekstra rengøring)
12
13

Punkter til næste møde
Dato for næste møde

Dommerkursus
Efter GF

