
HFK Bestyrelsesmøder i 2023 
 

  
HFK 

 

København den 21.02.2023 
      
Referat af Bestyrelsesmøde nr. 2 i 2023 
afholdt mandag den 20.02.2023 
 
Deltagere i mødet: 
Bestyrelsen 
Mia Maja Frederiksen   Kasserer    
Thale Hille-Dahl              Sekretær referent 
Peter Linnemann            Medlem    
Mikael Poulsson             Næstformand  
Stig Ørum Christensen  Formand *afbud 
   
Suppleanter 
Vivian Bækmand       Sup 1   
Hans von der Osten Sup 2  
 
*Stig trækker sig fra bestyrelsen pga. private årsager.  
Midlertidig frem til generalforsamlingen tager Mikael posten som formand. 
 
 
 
23.2.1 
Medlemmer: 
Indkaldelses til generalforsamling & kanelboller J 
Onsdag den 15. marts kl. 19:00  
 
Bestyrelsen foreslå følgende: 
Dirigent: Jens Taff 
Referent: Maiken Linnemann 
Stemmetællere: Maiken og Jens 
 
Nedenstående varetages af Martin Wiuff 
4 uger før GF foretages opslag 
14 dage før GF modtages Forslag, som ønskes behandlet til GF 
8 dage før GF bekendtgøres forslag sammen med dagsorden 
 
Bestyrelsen kommer med forslag til: 
Ny kontingentstruktur. 
Betegnelsen og rollen ”sekretær” bliver erstattet med betegnelsen ”medlem”, 
dersom navnet er vildledende. 
 
23.2.2 
HFK EPEE NIGHT: et nyt tiltag hvor klubben afholder et stævne på en hverdag. 
Stævnet er åben for alle også ikke medlemmer. 
Pga. Københavnsmesterskab bliver den næste holdt onsdag 29. marts. 
Aktion: Martin eller Calin sørger for faciliteringen – indskrivning samme dag kl.19:00 
med puljestart 19:30 
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23.2.3 
Stævner herunder tilmelding (IKKE elite) 
 
Tilmelding til stævner foregår via opslagstavlen i klubben 
Vivian hjælper Calin og Martin med tilmelding. 
Det er vigtigt at Vivian fortæller til Martin og Calin når der er en fægter som 
mangler licens – først når fægteren har tilmeldt sig Dansk licens i KlubModul kan 
man blive tilmeldt Dansk fægtestævne  
 
 
23.2.4 
Afholdelse af stævner & lejrer i HFK 
Ideen er at afholde en tredages fægtelejr til unge fægtere fra klubben i påsketiden, 
ble nævnet. Uddybninger følger. 
 
Stævner i 2023 som afvikles af HFK 
 
 Stævner 2023 HFK   
1. Condis cup 01.04  
2. B&U rangliste ( Hellerup open) 04.02 Mikael 
3. Hellerup Cup  04.02 Mikael 

4. 
Høststævne / von der Osten uge 
41/42  Okt Thale 

5. Klubmesterskaberne uge 46 / 47  Nov Calin 
6. Cadet Circuit, CCC  25-26.12. Miamaja 

 
Bekræftelse af hall-booking kommer ila. April. 
 
 
23.2.5 
Økonomi og Medlems antal 
Særlig de unge mellem 8-13 har der været en tilbagegang i. Klubbens medlemmer 
opfordres til at være behjælpelig med fastholdelse såvel som rekruttering af 
medlemmer med særlig fokus på unge mellem 8-13 år. 
 
Miamaja gennemgik regnskab og budget med os. 
 
Mobil Pay (MP): Miamaja har informeret at processen er i gang. 
Når MP er på plads i salen bør alle der kan bruge MP, kun IZettle, hvis ikke andet  
er mulig. 
 
23.2.6 
Evt. og næste møde  
 
Næste bestyrelsesmøde bliver efter generalforsamling 15. marts 2023. 
 
Referat offentliggøres via HFKs hjemmeside 


