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HFK 

 

    København den 01.03.2022 
      
Referat af Bestyrelsesmøde nr. 3 i 2022 
afholdt mandag den 28.02.2022 
 
Deltagere i byggemødet: 
Bestyrelsen 
Mia Maja Frederiksen  Kasserer  Miamaja  
Thale Hille-Dahl  Sekretær  Thale 
Peter Linnemann  Medlem   Peter  
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)  
 

22-3.1. Medlemmer: 
Herunder de udvalg som medlemmer kan henvende sig til ift. grupper, se 
endvidere HFKs hjemmeside 
 
   Børn/Unge   kontaktperson er Rosalie og Mikael 
   Senior   kontaktperson er Thale 
   Veteran   kontaktperson er Stig 
   Talent og Eliteudvalget   kontaktperson er Peter 
 

22-3.2. Trænere  
Træningsplan  
Martin fremlagde den nye træningsplan som bl.a. skal tilgodese følgende 
   Flere timer at fægte i 
   Børnhold udvides således de kan træne 1½ time ad gangen 
   Der er træning 4 gange om ugen for alle grupper 
   Ovenstående vil også betyde bedre rekrutterings muligheder 
Den nye træningsplan træder i kraft i uge 11 og ”løber” foreløbigt til sommer-
ferien. Træningsplanen vil blive gennemgået i ”løbet” af uge 11 i forbindelse 
med træning. Martin har aktion. 
 

22-3.3. Bestyrelse & Drift 
Gentagelse:  
HFKs arkiv: Der er oprettet et google drev med diverse filer / arkiv, Patrick 
”bestyrer dette” Patrick giver adgang til bestyrelses medlemmer. 
 

22-3.4. DFF 
Repræsentantskab i DFF er i 2022 22 og 23 april, bestyrelsen vurdere til næ-
ste møde hvem som deltager.  
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22-3.5. National og Internationalt kontakt 
Blev ikke nærmere diskuteret til mødet  
 

22-3.6. Stævner herunder tilmelding 
Ophardt og tilmelding til stævner (ikke elite) 
Stig Oxholm og Vivian hjælper Calin med tilmelding 
 

22-3.7. 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 kontakt person: Calin 
Cadet Circuit:    kontakt personer: Miamaja og Patrick 
 
Hal til stævner varetages af Miamaja 
 
Miamaja vurdere sammen med DFF datoer for B&U og Cadet Circuit 
 
Miamaja foreslog Børn/Unge arrangement i påske, der blev ikke besluttet ak-
tion på dette. 
 

22-3.8. Økonomi og Medlems antal 
Ansøgning til gentofte kommunen om medlemstilskud mm skal søges senest 
i starten af april, Miamaja søger når regnskab for 2021 er afsluttet 
 
Afslutning af regnskab 2021:  
Regnskab er afsluttet og underskrevet af bestyrelsen, revisor påtegning 
mangler 
 
Calins lejlighed:  
Der er enighed om at såfremt der er skat på Calins lejlighed, at Calins selv 
skal betale dette jf. skatte regler. 
 
Rekruttering strategi 
Martin fremlagde den nye rekruttering strategi hvor udgangspunktet er 10 
nye Børn/Unge fægtere og 5 nye voksen fægtere   
Fokus for Børn/Unge er fortsat som vi ”plejer” aktiv sommer, efterår og vinter-
ferie inkl. diverse SoMe kampagner. Aldersgruppe: 8-15 år 
Fokus for voksne vil være to kursus forløb med første start til april og det an-
det med start til efteråret / lige efter sommeren. Aldersgruppe: over 40 år 
 
Fastholdelse af medlemmer blev kort diskuteret men uden videre aktion.  
 
Rekruttering strategien blev godkendt  
 
Kvindernes ”kampdag” bliver fejret ift. arrangement som Martin har arrange-
ret. Martin kunne oplyse at der er 10 som er tilmeldt denne dag og de er ikke 
medlemmer i klubben  
 
Ukraine: Peter foreslog gratis fægtning for flygtninge i forbindelse med krigen 
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Fastelavn: Rosalie har arrangeret fastelav fest for de mindste  
 

22-3.9. Andre punkter (hvor flere er gengangere)  
Sociale arrangementer: Thale følger op 
 
Æres medlemmer: Hans følger op 
 
Følgende punkter vurderes til næste møde: (Vivians ønske) 
Hjælper til stævner – Stævneretningslinje – Mere information i klubben 
 
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   
 
 

22-3.10. Evt. og næste møde  
 
Næste møde: mandag den 21. marts Kl. 19:30, vi mødes på salen hvorefter 
vi ”går” i sejleklubbens lokaler 
 
Referat offentliggøres via HFKs hjemmeside 


