HFK Bestyrelsesmøder i 2022

København den 23.03.2022
Referat af Bestyrelsesmøde nr. 4 i 2022
afholdt mandag den 21.03.2022
Deltagere i byggemødet:
Bestyrelsen
Mia Maja Frederiksen Kasserer
Thale Hille-Dahl
Sekretær
Peter Linnemann
Medlem
Mikael Poulsson
Næstformand
Stig Ørum Christensen Formand

Miamaja
Thale
Peter
Mikael
Stig

Suppleanter
Vivian Bækmand
Hans von der Osten

Sup 1
Sup 2

Vivian
Hans

Andre som deltog
Martin Wiuff

Event / rekruttering

Martin

afbud

referent

afbud

22-4.1. Medlemmer:
Herunder de udvalg som medlemmer kan henvende sig til ift. grupper, se
endvidere HFKs hjemmeside
Børn/Unge
Senior
Veteran
Talent og Eliteudvalget

kontaktperson er Rosalie og Mikael
kontaktperson er Thale
kontaktperson er Stig
kontaktperson er Peter

22-4.2. Trænere
Træningsplan
Den nye træningsplan er blevet fremlagt for medlemmer og pt er planen taget
godt i mod.
Flere hjælpetrænere:
Calin har et ønsker om flere hjælpetrænere, dette undersøger Calin selv ud
fra hvem han synes er kandidat til dette. Aftales endeligt med bestyrelsen.
Konkurrenceplan for medlemmer
Bestyrelsen sammen med trænerne vil udarbejde en vejledning i hvilken
stævner medlemmerne bør deltage i
22-4.3. Bestyrelse & Drift
Gentagelse:
HFKs arkiv: Der er oprettet et google drev med diverse filer / arkiv, Patrick
”bestyrer dette” Patrick giver adgang til bestyrelses medlemmer.
22-4.4. DFF
Repræsentantskab i DFF er i 2022 22 og 23 april.
Bestyrelsen deltager med: Vivian, Hans, Peter og Stig
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22-4.5. National og Internationalt kontakt
Ovenstående punkt handler om de kontakter vi har i Danmark og i Udlandet
og hvordan vi bruger disse kontakter.
Bestyrelsen talte om en venskabsklub f.eks. i Sverige, dette vurderes i løbet
af foråret.
22-4.6. Stævner herunder tilmelding
Ophardt og tilmelding til stævner (ikke elite)
Stig Oxholm og Vivian hjælper Calin med tilmelding
Ophardt: HFK skal uddanne flere bruger af Ophardt bl.a. til afvikling af stævner, nærmere herom
22-4.7. Afholdelse af stævner i HFK
Følgende stævner skal hvert år afholdes af HFK
Condis cup
kontaktperson: Stig
B&U rangliste ( Hellerupopen)
kontaktperson: Mikael
Høststævne / von der Osten
kontaktperson: Thale
Klubmesterskaberne uge 46 / 47
kontaktperson: Calin
Cadet Circuit:
kontaktpersoner: Miamaja og Patrick
Hal til stævner er varetaget af Miamaja
22-4.8. Økonomi og medlemsantal
Ansøgning til gentofte kommune om medlemstilskud foretages af Miamaja
Afslutning af regnskab 2021:
Regnskab er afsluttet og underskrevet af bestyrelsen, revisor påtegning
mangler
Status på økonomi
Der forelægges et status på økonomi en gang i kvartalet, første gang til næste møde.
Rekrutteringsstrategi
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 vinterferie inkl. diverse SoMe kampagner. Aldersgruppe: 8-15 år
Fokus for voksne vil være to kursus forløb med første start til april og det andet med start til efteråret / lige efter sommeren. Aldersgruppe: over 40 år
22-4.9. Andre punkter
Sociale arrangementer:
Rosalie gør et stort arbejde med Børn/ Unge, bestyrelsen talte om hvordan
senior og veteraner ligeledes kan styrkes via sociale arrangementer, nærmere herom
Æresmedlemmer: Vurderes til næste møde
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Mere information i klubben:
Informations niveauet blev diskuteret
Facebook: brug gerne dette media når medlemmerne er ude til stævner,
medlemmerne bedes selv oplægge på FB.
Rosalie og Vivian er gode til at oplægge på FB, tak for det
Informationer fra bestyrelsen kommer primært via referater fra møder, medlemmerne bedes huske at de altid kan henvende sig til et bestyrelses medlem og gerne via de kontakt personer som der er ift udvalgene, altså
Børn/Unge via Rosalie og Mikael osv.
Mandag / Onsdags træning kl. 19:00:
Der er ikke så mange som benytter disse træningsdage af seniorerne hvorfor
medlemmer opfordres til at benytte disse træningsdage.
Klubtøj / Træningsdragt:
Bestyrelsen opfordre alle til køb af træningsdragt således vi kan ”kende” hinanden når vi bl.a. er til stævner ☺
Fægtemester fra Ukraine
HFK har via Hans fået en henvendelse fra Oleksiy Tishko (Ukraine). Henvendelsen handler delvis om ophold i Danmark og delvis tilknytning til HFK. Bestyrelsen har ”stillet” sig positivt over for denne henvendelse.

22-4.10.

Evt. og næste møde

Næste møde: mandag den 2. maj Kl. 19:30, vi mødes på salen hvorefter vi
”går” i sejleklubbens lokaler
Referat offentliggøres via HFKs hjemmeside
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