Referat – HFK-bestyrelsesmøde
Tid: lørdag, den 5. januar 2019
Sted: Visiodan, Strandvejen 171, 1.sal
Deltagere: Mia Maja Frederiksen, Johannes Eiler, Andreas Busk Bonde, Vivian Bækmand, Majken
Linnemann
Afbud: Christine Olsen, Birgitte Sølling
Pkt. Emne
1
Mødeleder
Referent
2
Medlemsopgørelse til
CFR
3
Gennemgang af indog udmeldinger

Beskrivelse / Detaljer
Mia Maja
Majken
Det blev aftalt, hvordan processen med opgørelse til CFR skal håndteres
Liste af medlemshenvendelser blev gennemgået.
Vigtigt at det fremover bliver tydeligere for medlemmerne for hvornår rettidig
udmeldelse skal foregå i forhold til kontingentopkrævning.
Listen skal gemmes til medlemsopgørelse for 2019 til CFR.

4

Events / Prøvetimer

Listen over instruktører blev gennemgået
Administrative opgaver overtages af bestyrelsen.
Aflønning for de forskellige typer af arrangementer skal gennemgås, og
strømlines. Der stiles efter en ”honorarmodel”, så instruktørerne primært kan
aflønnes skattefrit.
Nye instruktører skal rekrutteres, når der er gennemsigtige regler.
Mails til events@faegtning.dk skal fremover gå til
formand@hellerupfaegteklub.dk, webmaster@hellerupfaegteklub.dk,
naestformand@hellerupfaegteklub.dk, kasserer@hellerupfaegteklub.dk
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Condis Cuppen – 10.
marts
Stævneplan, da der er
opdaget sammenfald

HFK låner ikke udstyr af DFF, der fægtes på gulv med trådløst.
Johannes E. er stævneansvarlig
April 14. april: sammenfald: Senior DM, kadet/junior VM i Polen, HFK
Forårsstævne, Malmø Open U10-U14
HFK Forårsstævne foreslås flyttet til fx søn. 21.4. eller lørdag 27.4., da der er
rep.møde den 28.4.
Mail sendt til Breddeudvalg 5.1. (Peter SL + Lars Roark)
After meeting notes: HFK Forårsstævne er efterfølgende flyttet til 21. april.
Ansøgningen sendt 30.11. og behandlet 18.12. er nu bevilget af kommunen.
Indtil budget 2019 er godkendt, så indkøbes der ikke noget, men der skal
indkøbes Midi-Fence udstyret til 5400 kr., hvor HFKs reelle udgift er 30%
(1620 kr.). Der bestilles hos LeonPaul, når rabatkode fra DFF er indhentet.
Så indkøb af kontorindretning til Hugo Dergal og fitness-redskaber afventer
godkendelse af budget 2019. Bevillingen fra kommunen er gyldig i 18
måneder.
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Klubrumspulje –
Gentofte Kommune

