Dagsorden
Hellerup Fægte-Klubs Generalforsamling onsdag d. 27. februar 2019 i HFKs lokaler på
Strandparksvej 46, 2900 Hellerup, kl. 19:00.
Dagsorden i overensstemmelse med vedtægternes §8:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af to stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning for 2018
4. Forelæggelse af årsregnskab for 2018 til godkendelse
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for 2019 til godkendelse
6. Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr
7. Behandling af indkomne forslag – ingen indkomne forslag
8. Valg af formand
9. Valg af kasserer
10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
12. Rekruttering af frivillige
13. Valg af revisor
14. Eventuelt
Venlig hilsen
Bestyrelsen i Hellerup Fægte-klub
Referat af Hellerup Fægte-Klubs ordinære Generalforsamling onsdag d. 27. februar 2019 kl
19.00
ad 1) Søren Gøtsche valgt til dirigent og Christine Olsen valgt til referent.
Herefter blev formalia for generalforsamlingen gennemgået og kunne erklæres for gyldig. Da
der ikke var indkommet ønsker om at få optaget flere punkter til dagsordenen, blev denne
godkendt som udsendt.
ad 2) Majken Linnemann og Johannes Olsen valgt
ad 3) Formanden fremlagde sin beretning. Der var en del kommentarer og spørgsmål, som blev
besvaret.
Forsamlingen godkendte beretningen.
ad 4) Kassereren fremlagde årsregnskabet. Der var en del spørgsmål – både regnskabsteknisk og til
selve regnskabet. Disse blev besvaret.
Forsamlingen godkendte regnskabet.
ad 5) Kasseren fremlagde budgettet for 2019. Der blev gjort opmærksom på, at klubben har
75-årsfødselsdag 18. november 2019. Der er ikke budgetteret med udgifter i denne
forbindelse, men bestyrelsen er opmærksom på fødselsdagen og påtænker, at der skal
afholdes en fejring i den forbindelse. Desuden blev der stillet en række spørgsmål til
budgettet og fremsat en række kommentarer. Disse blev adresseret.

Forsamlingen godkendte budgettet.
ad 6) Kontingent og rykkergebyr forbliver uændret
ad 7) Der var ingen indkomne forslag
ad 8) Valg af formand.
Mia Maja Frederiksen er blev genvalgt
ad 9) Valg af kasserer.
Den siddende kasserer ønskede ikke genvalg. Adrien Lefeuvre blev foreslået som ny kasserer.
Adrien Lefeuvre blev valgt.
ad 10) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Natalie Ahl blev foreslået og ønskede valg. Christian Søttrup ønskede at stille op. Christine
Olsen ønskede genvalg. Da der ikke var flere ønskede at stille op, var de valgt.
ad 11) Valg af 2 suppleanter.
Vivian Bækmand ønskede genvalg og Johannes Eiler blev foreslået og ønskede valg. Begge
blev valgt.
ad 12) Rekruttering af frivillige.
Charlotte og Johannes Olsen vil gerne være del af et festudvalg.
Anita Frederiksen har meldt sig til at styre cafeen til Cadet Curcuit.
Maia Lindstrøm foreslog at der allerede nu nedsættes et udvalg til CCC.
Maia Lindstrøm, Johannes Eiler og Susanne Diemer, vil gerne være arbejdsgruppe omkring
CCC, hvor Hans von der Osten også stiller sig til rådighed med sætte sin reperations- og
forhandlerbod op. David Bonde og Johannes Olsen stiller sig til rådighed i selve
stævneweekenden.
Michael Friis Nielsen vil sammen med Charlotte stå for at hjælpe med ansøgninger til
forskellige fonde.
Det blev foreslået at holde et forældremøde for de yngre børnefægtere, hvor der også skal
være fokus på rekruttering af frivillige.
ad 13) Valg af revisor.
Revisoren genvalgt.
ad 14) Evt.
Hans redegjorde for, hvor langt man er med ombygningsplanerne. Det forventes lige pt at
ombygninger starter i januar 21.

