
Dagsorden – HFK-bestyrelsesmøde 

 

Tid: Onsdag den 29. april 2020, kl. 17.00 

Sted: 

________________________________________________________________________________  

Join Microsoft Teams Meeting  

Learn more about Teams | Meeting options  
________________________________________________________________________________  

 

 

Deltagere: MMF, VB, CS, JE 

Andre Deltagere: 

 

Pkt. Emne Beskrivelse / Detaljer  

1 Mødeleder 

Ordstyrer 

Referent 

 

 

CS 

 

JE 

2 Godkendelse af dagsordenen  Ja 

3 Godkendelse af referat fra 

seneste møde 

 Ja, den ligger på Google Drive 

4 

 
Opfølgning siden sidste møde - Statsautoriseret revisor? MMF har skrevet til kommunen men har ikke fået svar 

endnu 

5 Nyt fra: 

1. Sals- og 

arbejdsdagsudvalg 

(Formand: Vivian) 

2. Økonomiudvalg 

(Formand: Adrien) 

3. Festudvalg (Ubesat) 

4. Breddeudvalg 

(Formand: i første 

omgang Christine)  

5. Eliteudvalg (Formand: 

Frederik v.d. Osten) 

Kort gennemgang af nylige aktiviteter og 

information som ikke allerede er på dagsordenen.  

 

 

1. Virkelig god rengøring fra Nicks firma i corona-

perioden 

 

CS har været i klubben og ryddet op. 15 stykker 

tøj blev syet og mange handsker. Ca 40 stykker 

tøj mangler stadigvæk syning. Bestyrelsens 

skriver ud til medlemmerne igen og beder om 

hjælp. Arbejdsdag skal gerne foregår lige så 

snart klubben åbner igen. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQ4ZTI2MzUtOTkyMS00ZWEzLWIyMWUtZjRiODE4YTRmM2Jk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f251f123-c9ce-448e-9277-34bb285911d9%22%2c%22Oid%22%3a%22f51e67cf-b484-4559-9344-a0d706f809e7%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=f51e67cf-b484-4559-9344-a0d706f809e7&tenantId=f251f123-c9ce-448e-9277-34bb285911d9&threadId=19_meeting_NTQ4ZTI2MzUtOTkyMS00ZWEzLWIyMWUtZjRiODE4YTRmM2Jk@thread.v2&messageId=0&language=en-US


6. Hugo Dergal og 

trænerteamet 

7. Prøvetimer/events 

(Troels Robl, TR og 

Christian Søttrup CS) 

VB kontakter Anders Paaskesen omkring nogen 

til at sye tøjet. 

 

MMF rykker Nick for tilbud på daglig rengøring 

 

Glas skal fjernes fra køkkenet i Corona tiden. 

Fægterne skal tage deres egne drikkeflasker 

med. 

 

 

2. – 

3. – 

4. – 

 

5. MMF har været i dialog med Louise Seibæk og 

Lawrence Halsted omkring elite projekt. Der 

kommer et nyt udkast til samarbejdsaftalen. 

 

6. Internt referat 

 

7. Der har ikke været nogle events. Det ligner til at 

mange stadigvæk vil have events og bare flytter 

dem til et senere tidspunkt. 

6 Åbning af klubben igen - Information til medlemmer fra 

bestyrelsen? 

- Hvornår kan klubben åbnes igen? 

- Er der sommertræning? 

- CS har sendt en email til medlemmer og skrev 

at flere informationer kommer efter d. 10. maj 

2020. Der vil statsministeren lave en udmeldelse 

igen. Vi kan ikke tage stilling til åbning af 

træning inden der 

. 



- Sommertræning: Der vil komme et udkast til 

sommertræning fra DFF. Det vil sandsynligvis 

indeholde mulighed for at træne 4 dage om 

ugen: Tirsdag og torsdag i HFK, Mandag og 

onsdag i Trekanten 

 

- Hugos forslag: Børnegruppen (Kadetter og 

ynger) kunne have nogle træningslejre om 

dagen i ugerne hvor der ikke er aktiv efterår. 

Bestyrelsen støtter op om det. MMF tager fat 

på Hugo og melder ud på FB 

7 Generalforsamling - Hvornår skal den afholdes? 

- Kontingent 

- Økonomi 

- Medlemstal 

- Frivillige / nye bestyrelsesmedlemmer 

- Det afhænger af hvornår klubben må åbnes igen. 

En virtuel generalforsamling bliver svært at 

gennemføre fordi der er mange som skal være 

med. Vi forsøger at afholde GF i klubben og 

indkalder så snart som muligt. 

 

- Kontingent: MMF vil lave udkast til nye 

kontingenter, afhængig af hvor mange 

ressourcer man bruger (bliver sendt som 

vedtægtsændring). 

 

- Vi skal justere budgettet. Vi ved ikke endnu 

hvad der kommer til at ske med CCC. Muligvis 

kommer der ikke 300 fægtere til København i 

November måned. JE skriver til EFC. CS 

laver udkast til nyt budget. 

 

- Medlemstallet har ikke forandret sig i Corona-

perioden. 

 



- Vi skal sende ud listen for frivillige/nye 

bestyrelsesmedlemmer 

 

- Send regnskabet ud til medlemmer 

8 Trænerkontrakter - Forhandling af Hugos kontrakt 

- Betaling af Hugo og DFF 

- Viktor og KFK 

- Internt referat 

9 Svaretider på mails  - VB har fået en del henvendelser fra medlemmer 

og kommunen. Der er ikke altid kommet svar. 

Man burde svare at man har set mailen og tager 

sig af den. 

MMF følger op på kommunens mails. 

10 Stævner Stævner i sæson 19/20 

 Invitationer  

 Halbookning 

 Opfølgning af opkommende stævner (JE) 

 

- Der er Høststævnet og CCC udestående i 2020. 

Vi håber på at kunne afholde dem. 

- Byens Hus er requested igen til HFK Open 2021 

og Condis Cup 2021. 

11 Eventuelt  CS tjekker udestående kontingenter. 

12 Dato for næste møde  11. maj 2020, kl. 17 (Teams) 

 


