Beretning 2019.

HFK har siden sidste GF haft fokus på aktiviteter som ville resultere i øget medlemstal. HFK har igennem
2018 ligger omkring 85 medlemmer. Der blev derfor i første omgang rettet fokus mod de rekrutteringstiltag
der allerede eksisterede så som aktiv sommer, vinter og efterårs. Der blev i samarbejde med trænerne
skabt en fast ramme og gennemgående afholdelse af disse, samt en udvidelse af målgruppen.
HFK har indgået aftale med DFF om opstart af rekrutteringstiltag for voksne som skulle være startet i
foråret 2020.
Derfor er det glædeligt at HFK har set en fremgang på 20% over de seneste 2 år og på nuværende tidspunkt
er stabil i aktive medlemmer samt medlemmer som benytter salen. Vi oplever at de aktive medlemmer vi
har jævnligt benytter salen og deltager aktivt i træningen.
Bestyrelsens arbejde har i perioden været præget af mandefald. Det har naturligt haft en indflydelse på
hvor meget overskud bestyrelsen har haft til at varetage opgaver. Traditionen for at suppleanter deltager i
bestyrelsesmøder har dog sørget for en smidig overgang når suppleanter måtte indtræde i bestyrelsen.
I december afholdte vi igen CCC og vi havde denne gang besøg af EFCs iagttager, som skulle melde tilbage
hvordan vi kørte stævnet. Vi fik tilbagemeldingen af CCC er et af de bedste afviklede Cadet Circuits, hvilket
vi er utrolige stolte af. Dette kunne også mærkes på tilmeldingerne, vi havde det højeste tilmelding
nogensinde og folk var super glade. Denne succes skyldes i høj grad de frivilligt som er med til at afholde
stævnet, Maja, Vivian, Anitta, Natalie, Jimmy, Laeticia, Hans, Frederik, Johannes Eiler, Patrick, August (Er
der flere?)
Sportsligt har det også været et fint år, med gode resultater i alle aldersgrupper. Der er taget medaljer af
klubbens fægtere ved alle stævner i DK. Bland de bedste resultater kan nævnes sølvmedalje ved EM i herre
kårde hold (Frederik, Patrick og Troels) og til DM blev det til guldmedaljer i:
•

Dame kårde (Katja)

•

Dame kårde hold (Katja, Klara, Mia Maja)

•

Herre kårde (Frederik)

•

herre kårde hold (Christian, Frederik, Patrick, Troels)

•

herre sabel hold (Frederik, Patrick, Philippe, Roland)

•

U14 herre fleuret (Jakob)

•

U14 herre kårde (Jakob)

•

U14 herre fleuret hold (Jakob, Viggo)

•

U14 herre kårde (Jakob, Viggo)

•

U17 herre kårde (Alfred, Jakob, Nicky)

•

U20 herre kårde (August, Christoffer, Phileas)

•

V50+ herre kårde (Hans)

•

V60+ herre fleuret (Pål)

•

V40+ herre fleuret (Kim)

Vi har gennem 2019 forsøgt at forbedre forskelle dele af vores klub og de herskende systemer, herunder
events, udstyr til udlån og struktur ved stævnedeltagelse.
Hugo har sammen med trænerteamet forsøgt at udvikle en gennemsigtig stævneplan og der er blevet lagt
vægt sammenhold for klubben i stævnedeltagelse.
Vi har formået at rekruttere frivillige trænere, Johannes Olsen, Monica, David Van Nunen og Nicky
Bækmann hvilket vi er utrolig glade og taknemmelige for.
Det går overordnet rigtig godt i klubben, men vi har brug for jeres hjælp til at løfte endnu mere. Vi oplever
en meget smal tilslutning i frivillighed i klubben og dette er noget som vi i bestyrelsen mener vi bør have
fokus på i den næste periode. Vi kan hjælpe hinanden til at udføre opgaver som kan lette arbejdsbyrden for
bestyrelsen og kan hjælpe alle i klubben til at få en bedre oplevelse af sammenhold, hygge og det sociale.
Vi sparer utrolig mange penge i klubben når vi kan få hjælp af frivillige til at sy tøj, hjælpe trænerne, hjælpe
våbenmesteren, tage events, eller andre ting. Disse penge som vi har brug for til at give trænerne flere
timer, betale for pligtdommere, understøtte udenlandsrejser, indkøbe nyt udstyr til klubben osv. Vi beder
derfor til at alle medlemmer, aktive og passive, samt forældre går i tænkeboks og overvejer om der er
noget, stort som småt, man kan hjælpe med. Vi skal have vendt en kultur i HFK fra en individualistisk tilgang
til ”hvad får jeg ud af det” til sammenholds tænkning hvor vi hjælper klubben fordi ”vi får en bedre klub,
hvis vi alle hjælper til”.

