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HFK 

 

    København den 19.06.2022 
      
Referat af Bestyrelsesmøde nr. 6 i 2022 
afholdt mandag den 13.06.2022 
 
Deltagere i byggemødet: 
Bestyrelsen 
Mia Maja Frederiksen  Kasserer  Miamaja afbud 
Thale Hille-Dahl  Sekretær  Thale afbud 
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 
 

22.6.1. Medlemmer: 
Rosalie har valgt at stoppe som kontaktperson hvorfor vi skal finde en ny 
som kan hjælpe Mikael 
 
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 
 
Medlemsaften med Motivation og Kage  
HFK afholder medlemsaften onsdag den 17. aug. Kl. 19:30 hvor alle med-
lemmer / forældre er velkommen. Vi håber alle har lyst til at medbringe en 
kage til det store Jyske kagebord 
Dagsorden 
Motivation ved Morten Hjulman fra DFF 
Information fra bestyrelsen 
Ordet er frit  
 
Aktive / Passive medlemmer: vi talte om at alle medlemmer kunne være ak-
tive med forskellige inddelinger, nærmere om dette. 
 
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 
 
Træning i sommerferien er udmeldt via mail og Facebook til medlemmer. 
 
Hjælp søges til opsætning af nye trådløse apparater 
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22.6.2. Trænere  
Der har været afholdt trænermøde hvor Calin, Nick, Martin, Hans og Stig del-
tog. Der var to ting som var de primære punkter 
 
Hjælpetræner: der har været meget ”svingende” hjælp fra to af vores hjælpe-
træner hvor Calin ofte har ”stået” alene med træningen. Det er derfor meget 
vigtigt at Calin får hjælp. En midlertidig ordning er at Martin kan og vil gerne 
”gå” op i tid, han kan afsætte ca. 7 timer ekstra om ugen. Vi regner med at 
Martin hjælper ekstra til i slutningen af august, efter afholdelse af Martins fe-
rie. 
 
Planlægning: der var enighed om at HFK skal have bedre planlægning såle-
des medlemmer ved hvornår trænerne deltager i bl.a. stævner. Calin udar-
bejder en planlægnings kalender for 22/23. 
 
Udviklingshjul udarbejdes sammen med medlemmerne 
 

22.6.3. Bestyrelse & Drift 
Definition af elite og talent: Peter udarbejde en retnings linje 
 
Stævne retningslinjerne er opdateret af Vivian 
 

22.6.4. DFF 
Nordic Fencing Festival afholdes til aug. Hvor bl.a. DFF søger frivillige, Be-
styrelsen opfordre til at hjælpe hvor man kan 
 

22.6.5. 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 
 

22.6.6. Stævner herunder tilmelding 
Tilmelding til stævner foregår via opslagstavlen i klubben 
 
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 stæv-
ner, nærmere herom 
 

22.6.7. 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 
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Hal til stævner er varetaget af Miamaja 
 

22.6.8. Økonomi og Medlems antal 
Martin har oplyst at events går godt og ligeledes at vi har fået ca. 20 nye 
medlemmer. Desværre er der også 10 medlemmer som har meldt sig ud. 
Oversigt over økonomi gennemgås ca 4 gange om året, næste gang til be-
styrelses møde i sep. 
 

22.6.9. 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-
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  
 
 

22.6.10. Evt. og næste møde  
 
Næste møde: FORSLAG: mandag den 12. sep. kl. 19:30, vi mødes på salen 
hvorefter vi ”går” i sejleklubbens lokaler. 
 
Referat offentliggøres via HFKs hjemmeside 
 
 
 


