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HFK 

 

    København den 14.02.2022 
      
Referat af Bestyrelsesmøde nr. 2 i 2022 
afholdt mandag den 07.02.2022 
 
Deltagere i byggemødet: 
Bestyrelsen 
Mia Maja Frederiksen  Kasserer  Miamaja afbud 
Thale Hille-Dahl  Sekretær  Thale 
Peter Linnemann  Medlem   Peter afbud 
Mikael Poulsson  Næstformand Mikael 
Stig Ørum Christensen  Formand  Stig referent  
   
Suppleanter 
Vivian Bækmand Sup 1  Vivian 
Hans von der Osten Sup 2  Hans 
 
Andre som deltog 
Martin Wiuff  Event / rekruttering Martin 
 
(gul markering er punkter som bestyrelsen primært diskuterede)  
 

22-2.1 Medlemmer: 
Bestyrelsen har valgt følgende nye udvalg: 
   Børn/Unge kontaktperson er Rosalie og Mikael 
   Senior kontaktperson er Thale 
   Veteran kontaktperson er Stig 
 
Talent og Eliteudvalget som er et bestående udvalg her er kontaktpersonen 
Peter 
 

22-2.2 Trænere  
MUS samtale med træner:  
Der afholdes samtale med Calin mandag den 14. feb. Bl.a. vedr. trænings-
planer. 
 
Foreslået møde mellem Calin og Medlemmer onsdag den 9. feb. Kl. 18:00 er 
rykket. 
 

22-2.3 Bestyrelse & Drift 
Gentagelse:  
Beskidte gulve: Der har været flere klager over beskidte gulve, Mikael tager 
aktion. 
 
HFKs arkiv: Der er oprettet et google drev med diverse filer / arkiv, Patrick 
”bestyrer dette” Patrick giver adgang til bestyrelses medlemmer 
 

22-2.4 DFF 
Gentagelse 
Herunder repræsentantskab og HFKs forpligtigelser: dette vil bestyrelsen 
vurder til næste møde. Peter informeret at han deltager i DFFs arbejde 
 



HFK Bestyrelsesmøder i 2022 
 

Side 2 

22-2.5 National og Internationalt kontakt 
Blev ikke nærmere diskuteret til mødet  
 

22-2.6 Stævner herunder tilmelding 
Ophardt og tilmelding til stævner (ikke elite) 
Stig Oxholm er positiv overfor at hjælpe og han mener det nok skal fungere 
mellem Vivian, Calin og ham 
 

22-2.7 Afholdelse af stævner i HFK 
Følgende stævner skal hvert år afholdes af HFK 
Condis cup   kontakt person: Stig 
B&U rangliste ( Hellerupopen) kontakt person: Mikael  
Høststævne / von der Osten kontakt person: Thale 
Klubmesterskaberne uge 46 / 47 
Cadet Circuit:    kontakt personer: Miamaja og Patrick 
 
Hal til stævner varetages af Miamaja 
 

22-2.8 Økonomi og Medlems antal 
Afslutning af regnskab 2021:  
Katja Alieva (medlem i klubben og bogholder) har udarbejdet regnskab og 
dette er sendt rundt til bestyrelsen for underskrivelse. 
Status over økonomi skal foretages hvert kvartal, evt. udføres af Katja 
 
Calins lejlighed:  
Der er enighed om at såfremt der er skat på Calins lejlighed, at Calins selv 
skal betale dette jf. skatte regler. 
 
Medlem og restancer: 
Martin oplyste, at ud af de 99 medlemmer i klubben forventes 10-12 personer 
ikke at være registreret som medlem om en månedens tid idet de 10-12 per-
soner er i restanse og har været det gennem længere tid. 
Bestyrelsen er enig i at disse 10-12 personer kan få en sidste ”rykker” på 14 
dage og såfremt der ikke betales for medlemskab ”udmeldelse” disse i HFK. 
NB: ca. 1. marts forventes det at klubben har ca. 90 betalende medlemmer. 
 
Corona hjælpepakke 
Blev kort vurderet men der var enighed om at vi ikke kan søge 
 
Fri medlemskab: Hans ønsker at få klarhed over hvem der har fri medlems 
skab, dette vurderes senere 
 
Sponser: vi har fået flere sponsorater, tak til Vivian og Hans, disse bliver op-
gjort i regnskab 
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22-2.9 Andre punkter 
Mobil og fastnet til klubben: Hans er i gang med tlf. til Calin og Martin, ligele-
des arbejder Hans på at den faste tlf. ændres / omstilles til enten Calin eller 
Martin 
 
Sociale arrangementer: Thale følger op 
 
Æres medlemmer: Hans følger op 
 
Gentagelse:  
Rengøring: MP tager aktion på ekstra rengøring af pister. 
 
SC punkter bl.a. udmeldt via Facebook 
Flere medlemmer: dette arbejder især Martin på 
Bredde udvalg: alle nye udvalg er bredde udvalg 
Medaljer: elite / talent udvalget vil varetage dette under Peters ledelse 
Transparent: varetages af bestyrelsen, se bl.a. HFKs hjemmeside vedr. kon-
takter, denne side er opdaterede efter den nye bestyrelse er tiltrådt  
Alle løfter i flok: vil skal have flere til at hjælpe i klubben   
 

22-2.10 Evt. og næste møde  
 
Næste møde: mandag den 28. feb. Kl. 19:30, vi mødes på salen hvorefter vi 
”går” i sejleklubbens lokaler 
 
Referat offentliggøres via HFKs hjemmeside 


