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HFK 

 

    København den 06.05.2022 
      
Referat af Bestyrelsesmøde nr. 5 i 2022 
afholdt mandag den 02.05.2022 
 
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 
 

22.5.1. 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 
 
Bestyrelsen har aftalt med udviklingskonsulent Morten Hjulman fra DFF om 
fremlæggelse af motivation i sportsklubber. 
Morten fremlagde dette ift. repræsentantskabet 
Mestring – Udvikling 
Autonomi – Medbestemmelse 
Social – Tilknytning 
Morten deltager i næste bestyrelsesmøde 
 
Mentorordning: Bestyrelsen talte om mentorordning som forslag kunne elite-
fægterne være mentor for nogle af talenterne. 
 
Aktive / Passive medlemmer: vi talte om at alle medlemmer kunne være ak-
tive med forskellige inddelinger, nærmere om dette. 
 
Mandag og Onsdags træning for senior: medlemmer opfordres til at træne 
disse dage også, der er ikke så mange til træning disse dage. Bestyrelsen 
talte om at disse dage kunne være en anderledes træning f.eks. opvarmning 
med hockey, pige træning osv. 
 
Udviklingshjul: bestyrelsen ønsker at medlemmer får udarbejdet et udvik-
lingshjul, mest målrettede fra 13 år og op efter. Udviklingshjul udarbejdes i 
samråd med træner og indeholder bl.a.: ansvarlig træner, frivilligt arbejde i 
klubben, træningsdage, konkurrencer, udvikling på følgende parameter: 
fægtning – mental – fysisk 
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22.5.2. Trænere  
Hjælpetræner: Calin har et ønsker om flere hjælpe trænere, dette undersøger 
Calin selv ud fra hvem han synes er kandidat til dette. Aftales endeligt med 
bestyrelsen.  
Hjælpetræner aflønnes generelt på en af to måder: gratis medlemskab eller 
en aflønning om året, Miamaja har styr på det 
 
Udviklingshjul udarbejdes sammen med medlemmerne 
 
Møde mellem træner og bestyrelse ved Hans og Stig opsættes inden som-
mer. 
 

22.5.3. Bestyrelse & Drift 
HFKs arkiv: bestyrelsen kan få adgang ved at fremsende mail til Miamaja 
 
Definition af elite og talent: Peter udarbejde en retnings linje 
 
Masker til event: der mangler masker til event, bestyrelsen er enig i indkøb af 
nye masker ca. 6-8 stk, Hans bestiller 
 
Fastsættelses af Dommerhonorering: Bestyrelsen har besluttet at dommer 
kan godtgørelses med  kr. 500,00 pr. dag 
 
Stævne retningslinjerne er opdateret af Vivian 
 
Passivmedlemmer: Som passiv medlem er det ikke mening man træner og 
hvis man gør så må det kun være en gang om måneden. 
 
Fægter fra andre klubber: Vi er glade for at andre kommer og fægter med os 
og pt. ser bestyrelsen ikke noget problem i dette. Fægter fra andre klubber 
kan, hvis der er plads, deltage i opvarmning og herefter fægte med klubbens 
medlemmer. 
 

22.5.4. DFF 
Repræsentantskab i DFF har været afholdt og Hans + Stig deltog 
Stig aflagde et kort notat hvor de punkter som bestyrelsen ønsker at tage ak-
tion på er beskrevet bl.a. under 5.2 og 5.3 
 

22.5.5. 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: Da Calin har arbejdet i 
Sverige tales der nærmere med ham om det 
 

22.5.6. Stævner herunder tilmelding 
DFF er ved at arrangere Nordic Fensing 24-28 aug. 2022 hvor de søger 
hjælp fra klubberne 
 
Tilmelding til stævner foregår via opslagstavlen i klubben 
 
Ophardt og tilmelding til stævner (ikke elite) 
Stig Oxholm og Vivian hjælper Calin med tilmelding 
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Ophardt: HFK skal uddanne flere bruger af Ophardt bl.a. til afvikling af stæv-
ner, nærmere herom 
 

22.5.7. Afholdelse af stævner & lejrer i HFK 
Følgende stævner skal hvert år afholdes af HFK 
Condis cup   kontakt person: Stig 
B&U rangliste ( Hellerupopen) kontakt person: Mikael  
Hellerup Cup   Kontakt person: Miamaja og 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 er varetaget af Miamaja 
 
DFF har udbedt en oversigt over afholdes af stævner og lejrer, dette videre-
sendes af Stig 
 

22.5.8. Økonomi og Medlems antal 
Ansøgning til gentofte kommunen om medlemstilskud er foretaget af 
Miamaja 
 
Afslutning af regnskab 2021:  
Regnskab er afsluttet og underskrevet af bestyrelsen, revisor påtegning er li-
geledes udført. 
 
Budget for 2022: der var enighed om at det budget som Miamaja fremlagde 
til GF forsamlingen er budget for 2022 
 
Status på økonomi 
Miamaja fremlagde en økonomisk status som nogenlunde følger budget. 
Ift. anden ½ årlig i 2022 kan dette først vurderes efter sommerferien når med-
lemmer har betalt. Alle var glade for gennemgangen og der var + på konto-
ren 
 
DIF støtte: Vivian og Hans søger om støtte i samråd med Miamaja 
 

22.5.9. 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, nær-
mere herom 
 
Æres medlemmer: Vurderes til næste møde 
 
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, med-
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lemmerne bedes huske at de altid kan henvende sig til et bestyrelses med-
lem og gerne via de kontakt personer som der er ift udvalgene, altså 
Børn/Unge via Rosalie og Mikael osv. 
 
Klubtøj / Træningsdragt: 
Bestyrelsen opfordre alle til køb af træningsdragt således vi kan ”kende” hin-
anden når vi bl.a. er til stævner  
 
 

22.5.10. Evt. og næste møde  
 
Næste møde: mandag den 13. juni kl. 19:30, vi mødes på salen hvorefter vi 
”går” i sejleklubbens lokaler. Morten Hjulman deltager i mødet 
 
Referat offentliggøres via HFKs hjemmeside 
 
 
 


