Dagsorden – HFK-bestyrelsesmøde
Tid: Tirsdag, den 09. juni 2020, kl. 17.30
Sted:
_______________________________________________________________________________

Join Microsoft Teams Meeting
| Meeting options
_______________________________________________________________________________
Learn more about Teams

Deltagere: MMF, CS, VB, JE
Andre Deltagere:
Pkt. Emne
1
Mødeleder
Ordstyrer
Referent
2
Godkendelse af
dagsordenen
3
Godkendelse af
referat fra seneste
møde
4
Forberedelse til GF

5

Forberedelse til GF

Beskrivelse / Detaljer
MMF
JE
Ja
Ja, via mail

-

Beretning

a) Forslag til nye medlemskontingenter
b) Gennemgang af de yderlige forslag til
vedtægtsændringer
c) Vedtægtsændringer: Statsautoriseret revisor

-

Beretning blev sendt til bestyrelse inden mødet.
Beretningen blev gennemgået og yderlige rettelser
skal sendes til MMF.

a) Alle kontingenter skal gerne øges om ca. 1000
DKK/år indtil næste GF for at kunne støtte
klubben.
Ny kontingentstruktur:
Miniløver (5-7 år) – 1300 DKK/halvår
Børnemedlemskab (8-12 år) – 2000 DKK/halvår

Almindelig voksenmedlem – 2300/halvår
Passiv medlemskab – 400 DKK/halvår
Skabsleje – 250 DKK/halvår
Gæster – 400 DKK/måned
SU medlem – 1300 DKK/halvår
SU medlem: mandag/onsdag træning uden
lektioner
Elitemedlem – 2800 DKK/halvår
Elitemedlemskab: fredagstræning,
morgenlektioner, individuel træningsplan med
fysisk træner, individuelle udviklingssamtaler og –
planer, kræver trænernes accept, stævnevejledning

Tøjudlejning: Børn og nybegynder kan leje
fægtetøj til 125 DKK/måned. Pengene bliver brugt
til at vaske tøj.
Masker og våbner kan lånes uden gebyr (de bliver
sprayet hver aften efter træning).

b) Forslag 1: Børn under 15 skal ikke have stemmeret
til GF. Bestyrelsen indstiller sig til et nej.
Forslag 2: Forslag fra bestyrelsen. Det er ikke
kommet med som forslag og vi vil spørge
generalforsamling om lov for at behandle
forslaget. Bestyrelsen vil forslå ikke at bruge en
statsautoriseret revisor fordi der ikke er noget krav

om det. Bestyrelsen forslår at bruge en uafhængig
revisor for at kunne spare penge.
Diskussionspunkter.
Punkt 1: Gennemsigtig lektionssystem.
Lektionslister på mandag og onsdag (først til mølle
princippet). Listen bliver hængt op efter
opvarmningen.
Punkt 2: Følgende spørgsmål er kommet til
bestyrelsen: Hvad mener Hugo Dergal, at han skal
udføre af arbejde for klubben? Diskussionen blev
taget med Hugo.

c) Se forslag 2 under 5b
6

Trænernes opgaver
efter 8. juni 2020

-

7

Eventuelt

-

Alle i bestyrelsen skal tænke sig om hvad trænerne
kunne lave
Kan vi få tildelt udendørsarealer fra kommunen?

-

Opdatering i retningslinjerne fra kommunen
(Covid-19)
Hugos forslag til sommertræning
Aktiv sommer

-

Kommunen råder til at vi ikke skal bruge
badefaciliteter i klubben. Det vil vi gerne holde os
til.

-

Indtil 5. juli: Normal træning
6. juli – 13. august: tirsdag/torsdag træning
HFK træningslejr i uge 29
Fra 17. august: ny sæson

-

Klubben er åben igen. MMF ringer til VG til at
tale om events.
Udendørsarealer er ikke aktuel længer fordi vi må
bruge salen.

Hugos plan for træning i den næste periode ser fin
ud fra bestyrelsens synspunkt.

-

8
9

Dato for næste
møde
Punkter til næste
møde

Det ser ud til at det bliver afholdt. Bestyrelsen vil
gerne spørge om frivilliges hjælp på GF. Grundet
klubbens finansielle situation vil vi gerne bede om
frivillige uden godtgørelse.

Bestyrelsen mødes inden GF på salen:
Mandag, d. 15. juni 2020, kl. 17.

