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HFK 

 

    København den 21.09.2022 
      
Referat af Bestyrelsesmøde nr. 7 i 2022 
afholdt mandag den 19.09.2022 
 
Deltagere i byggemødet: 
Bestyrelsen 
Mia Maja Frederiksen  Kasserer  Miamaja afbud 
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 
 
 

22.7.1. Medlemmer: 
Mikael hører Giorgio om han vil hjælpe som kontaktperson for Børn/Unge 
 
Herunder de udvalg som medlemmer kan henvende sig til ift. grupper, se 
endvidere HFKs hjemmeside 
 
   Børn/Unge   kontaktperson er Mikael 
   Senior   kontaktperson er Thale 
   Veteran   kontaktperson er Stig 
   Talent og Eliteudvalget   kontaktperson er Peter 
 
Medlemsaften med Motivation og Kage  
Bestyrelsen havde en kort snak om medlemsaftenen og var overordnede 
glad for at havde afholdt den  
 
Ny medlemsaften er aftalt til den 14. dec. Kl. 19:00 som et socialt arrange-
ment ift. juleafslutning. 
 
Medlems tilmelding er udført mere enkelt af Martin W 
 
Udviklingshjul: Calin er i dialog med medlemmer som ønsker at diskutere ud-
viklingshjul. 
 
Frivillige: der er stadig meget brug for frivillige hvorfor medlemmer opfordres 
til at henvende sig til bestyrelsen, særlig skal vi bruge mange frivillige til CCC 
 
Morgentræning for brutto truppen: bestyrelsen diskutere dette og overvejer at 
morgentræningen ændres til om eftermiddagen. Dette diskuteres med Calin 
 
HFK Open: et nyt tiltag hvor klubben afholder et stævne på en hverdag. 
Stævnet er åben for alle også ikke medlemmer. Der planlægges 2 stævner i 
år, som forslag: onsdag den 26. okt. og onsdag den 30. nov.  
Med indskrivning kl. 19:00 og start 19:30. Pulje og Udslagning 
Aktion: Stig 
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22.7.2. Trænere  
Der afholdes MUS samtaler med Calin, Nick, Martin i løbet af de næste 2-3 
uger.  
 
Hjælpetræner: Martin W hjælper til som hjælpetræner. Calin søger stadig ef-
ter flere hjælpetrænere 
 

22.7.3. Bestyrelse & Drift 
Vivian og Hans har skaffet nye meldeapparater til salen som kan opsættes 
ift. fjernsyn og direkte til Ophardt. Hans har pt. aktion på sagen 
 
Definition af elite og talent: Peter udarbejde en retnings linje 
 
Stævne retningslinjerne er opdateret af Vivian 
 

22.7.4. DFF 
Calin og Nick er blevet kontakte af DFF vedr afholdelse af trænings week-
end, Hans er i dialog med DFF. 
 

22.7.5. 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 
 

22.7.6. 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. 
 

22.7.7. 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, CCC   kontakt personer: Miamaja og Patrick 
 
Hal til stævner er varetaget af Miamaja 
 
Thale får hjælp af Mikael ift. von der Osten stævnet med frivillige hjælpe, 
Miamaja og Patrick hjælper til med Ophardt.  
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22.7.8. Økonomi og Medlems antal 
Miamaja fremsender kvartals regnskab 
Mobil Pay skal oprettes 
 

22.7.9. Andre punkter  
Sociale arrangementer:  
Ingen kommentar 
 
Æres medlemmer: Bestyrelsen har indstillet Svend von der Osten som æres 
medlem, nærmere herom 
 
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. 
 
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. 
 
 

22.7.10. Evt. og næste møde  
 
Næste møde: onsdag den 26. okt. kl. 19:30, vi mødes på salen hvorefter vi 
”går” i sejleklubbens lokaler. 
 
Referat offentliggøres via HFKs hjemmeside 
 
 
 
 


