
Referat – HFK-bestyrelsesmøde 

 

Tid: Tirsdag, den 02. juni 2020, kl. 17.00 

Sted: 

_______________________________________________________________________________  

Join Microsoft Teams Meeting  

Learn more about Teams | Meeting options  
_______________________________________________________________________________  
 

Deltagere: MMF, CS, VB, 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, via mail 

4 

 
Opfølgning siden 

sidste møde 

- Hugos trænerkontrakt (blev det forlænget 1 måned?) 

- Eliteidræt – møde med Laurence og Louise 

- Kontraktforhandlingsperioden + ansættelse blev 

forlænget om en måned 

 

- Elite kårdefægtere får lov til at låne salen og træne 

i hallen to gange om ugen igennem DFF. Der er sat 

klare regler fra DIF ift. Covid-19. Salen bliver 

rengjort efter brug. 

5 Forberedelse til 

Generalforsamling 

- Søren Gøtzsche som ordstyrer? 

- Beretning 

- Forslag til vedtægtsændringer 

- Yderlige 

- Søren Gøtzsche kommer til GF (15. juni 2020, kl. 

18) 

 

- Forslag til beretning kommer inden GF. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzdiMTQzZWEtNjA1Yi00NDk5LTlhYjgtZTIzY2Q0MjU3Zjkx%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_YzdiMTQzZWEtNjA1Yi00NDk5LTlhYjgtZTIzY2Q0MjU3Zjkx@thread.v2&messageId=0&language=en-US


 

- Dagsorden skal sendes til medlemmerne sammen 

med forslag til vedtægtsændringerne, senest på 

søndag, d. 07. juni 2020. CS tager sig af det. 

6 Events - Se mail fra Patrick (28 maj 2020, 10:04) - Kan events afholdes udendørs? Det bliver svært 

fordi vi ikke har nogle udendørsarealer. Vi må 

heller ikke låne udstyr ud. Der kan ikke afholdes 

events på tidspunkt. 

7 Eventuelt - Restancer 

- Postnøgle 

- Forsikring 

- Lønkompensation udløber på d. 8. juni 2020 

- Brev til DIF og kommunen omkring fægtning 

- Der har ikke været mulighed for at tjekke hvem 

der har betalt restancer. MMF sørger for at CS for 

adgang til sekretær mailen. CS tjekker op. 

 

- MMF skriver til VG om at få den og lave nogle 

ekstra 

 

- Som medlem af DIF har man forskellige 

forsikringer i forvejen (se DIFs hjemmeside). Der 

blev bl.a. indgået en elektronikforsikring i stedet 

for indboforsikring (fordi den ikke indeholder 

elektronik). 

 

- Alle i bestyrelsen skal tænke sig om hvad 

trænerne kunne lave (f.eks. individuelle 

træningsplaner). MMF skriver til kommunen 

og hører om vi kan få nogle udendørsarealer til 

træning. 

 

- Hvis fægtning ikke bliver tilladt efter d. 8. juni 

2020 vil bestyrelsen skrive et brev til DIF med 



forslag til hvad vi kunne gøre for a mindske 

smittefaren. 

8 Dato for næste 

møde 

 Tirsdag, d. 9 juni 2020, kl. 17.30 

9 Punkter til næste 

møde 

 - Beretning 

- Forslag til GF 

 


