
Dagsorden – HFK-bestyrelsesmøde 

 

Tid: Tirsdag, den 12. mai 2020, kl. 17.30 

Sted: 

_______________________________________________________________________________  

Join Microsoft Teams Meeting  

Learn more about Teams | Meeting options  
________________________________________________________________________________  

 

Deltagere: MMF, VB, CS, JE 

Andre Deltagere: Hugo Dergal under pkt. 5 

 

Pkt. Emne Beskrivelse / Detaljer Referat 

1 Mødeleder 

Ordstyrer 

Referent 

 

 

CS 

 

JE 

2 Godkendelse af 

dagsordenen 

 Ja 

3 Godkendelse af 

referat fra seneste 

møde 

 Ja, via mail + lagt på hjemmesiden 

4 

 
Opfølgning siden 

sidste møde 

a) Regnskab til medlemmer 

b) Liste over frivillige til medlemmer 

c) Mails fra kommunen (bevilling 204 og 209) 

d) CCC info fra EFC 

e) Budget fra CS 

f) Trænerkontrakter 

 

a) + 

b) CS skriver mail at man skal kontakte 

bestyrelsen for en kopi af regnskabet + liste af 

frivillige til klubben 

 

c) Bevilling 209: Kontor, fitness + ud af huset udstyr 

(Leon Paul). Der blev ikke brugt penge til 

kontorfaciliteter. Det er afsluttet fra HFKs side. 

Bevilling 204: Reparation af meldeapparater, 

vaskemaskiner (ikke 10 små fægtedragter) – det er 

afsluttet fra HFKs side. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQ4MjhlZmUtY2U4Yy00OTk4LWJkMTMtMDEyOTdhNGRiN2Y2%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_NDQ4MjhlZmUtY2U4Yy00OTk4LWJkMTMtMDEyOTdhNGRiN2Y2@thread.v2&messageId=0&language=en-US


a. CS kontakter kommunen med samlet 

overblik 

 

d) CCC: EFC afventer FIE kalenderen og kunne ikke 

give noget information omkring CCC 2020 endnu 

(stand: 01 Maj 2020) 

 

e) Budget: Grundet Covid-19 regner bestyrelsen med 

at miste yderlige 120 000 DKK. Det er en 

blandning af manglende stævneindtægter + events. 

Forslag til at hæve kontingentet i en periode for at 

dække nogle af udgifterne. GF skal afholdes 

snarest muligt for at bestemme over kontingent og 

klubbens fremtid. 

 

f) Trænerkontrakt: Genforhandling skal afsluttes 

inden 31. maj 2020. Bestyrelsen vil gerne tilbyde 

at forlænge den nuværende kontrakt om én måned 

så at genforhandlingen kan udskydes til efter GF. 

5 Åbning af klubben 

igen 

- Information til medlemmer fra bestyrelsen? 

- Hvornår kan klubben åbnes igen? 

- Er der sommertræning? 

- Generalforsamling 

- Åbning kan allertidligst ske på d. 8. juni 2020 

 

- HD: Slow start because of covid-19 and risk of 

injury. It would be most beneficial to start to 

prepare for fencing training by some more general 

exercises to get in shape. Training via 

Zoom/Teams? 

 

- HD cannot work for HFK until 08 June 2020 

because of the salary compensation scheme. Can 

the training occur through the federation rather 



than HFK? HD is allowed to run a training session 

for the federation. 

 

- Official information from the club to be sent via 

mail (use FB only as an addition) 

 

- Generalforsamling skal afholdes snarest muligt. 

Bestyrelsen forventer at det kan afholdes på 

onsdag, d. 10. juni 2020, kl. 18. JE laver 

indkaldelsen med forbehold for regeringens 

beslutninger, MMF taler med Søren Gøtzsche 

6 Træner - Barselsvikar for træner (Bruttotruppen) - Trænere har ret til 14 dages barsel. Bestyrelsen vil 

tale med Viktor omkring hans planer efter fødslen. 

7 Eventuelt - Eliteidræt (Mail fra forbundet omkring træning i 

HFK) 

- Indtil videre kan der ikke holdes træning i HFK. 

Bestyrelsen forslår derfor at afholde forbundets 

træning i Trekanten i stedet. MMF booker et 

møde med Laurence og Louise Seibæk 

8 Dato for næste 

møde 

 Tirsdag, d. 2. juni 2020, kl. 17 

 

MMF laver et udkast til beretning og sender det til 

bestyrelsen inden. 

 


