Referat fra ordinær generalforsamling 2021 i Hellerup Fægte-klub
Den ordinære generalforsamling 2021 i Hellerup Fægte-Klub blev afholdt den 24. august 2021, kl.
17.00, på adressen Strandparksvej 46, 2900 Hellerup.
Dagsorden var som følger:
1) Valg af dirigent og referent
2) Valg af to stemmetællere
3) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
4) Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år til godkendelse
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
6) Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr
7) Behandling af indkomne forslag
8) Valg af formand
9) Valg af kasserer
10) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
11) Valg af to suppleanter til bestyrelsen
12) Valg af revisor
13) Eventuelt
Formand Mia Maja Frederiksen bød velkommen til de fremmødte.
1. Valg af dirigent og referent
Nicolaj Brøndal Jacobsen blev valgt som dirigent. Med generalforsamlingens tilslutning, konstaterede
dirigenten, at generalforsamlingen er blevet lovligt varslet og indkaldt samt beslutningsdygtig.
Endvidere konstaterede dirigenten, at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne.
Patrick Jørgensen blev valgt som referent.
Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene en ekstrakt, der gengiver de
væsentligste synspunkter og beslutninger.

2. Valg af to stemmetællere
Dirigenten foreslog med generalforsamlingens tilslutning, at valg af stemmetællere udskydes til hvis
et stemmeberettiget medlem anmoder om skriftlig afstemning, hvilket de stemmeberettigede
medlemmer tilsluttede sig.
3.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Formand Mia Maja Frederiksen fremkom med bestyrelsens beretning, og orienterede om, at det
havde været et mærkeligt år.
Året startede med en ekstraordinær generalforsamling. Senere på året blev det tilladt at genoptage
fægtningen, men året bød på flere op- og nedlukninger, der forstyrrede driften.
Der er blevet sagt farvel til en sportschef, og i den anledning er Viktor Emil Gaardsted blevet ansat på
fuldtid, alt afhængig af hvad der sker med ny træner.
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Der er blevet brugt en del tid på at søge en masse midler, til primært rekruttering. Der er blev søgt en
masse puljer, alle relateret til DIF og Team Danmark. Der er blevet lavet samarbejde med kommunen
og lavet aktiv ”ferie”. Og så åben skole eller playmaker rum, til skole kan lave initiativ og børn kan lære
at fægte. Samarbejdet med Motivo, en form for database for at man kan slå børn op og opfordre dem
til at starte, var vellykket.
Der er blevet brugt en del tid på at lave en rekrutteringsstrategi. Delt op i intern og ekstern
rekruttering.
Bestyrelsen kunne konstatere, at der var kommet mange nye medlemmer. Siden genåbningen er der
kommet 15 nye børnemedlemmer.
Bestyrelsens forslag til den næste periode er, at der fortsat bliver lagt vægt på rekruttering. Grave
dybere og mere fokuseret. Der skal igangsættes nogle mere fokuseret tilbud til fastholdelse af
medlemmer.
Der er blevet brugt rekruttering er der blevet brugt en del tid med Morten (udviklingskonsulent fra
DFF). Han har hjulpet igennem en lang proces, for at få overblik over HFKs processer og give et overbilk
over hvad HFK kan gøre bedre.
Derefter fortsatte Rosalie Ropiccini betyrelsens beretning om samarbejdet med forbundet.
Det har været en lang proces, der startede i oktober 2020. I starten var det kun bestyrelsen som gjorde
noget, så det var klart at der skulle findes flere frivillige. For at tiltrække flere frivillige, har bestyrelsen
transformeret tildelingen af roller til afgrænsede opgaver. Det ville være godt hvis det var inddelt i 2
kategorier: de unge og de voksne. De vil hjælpe med at få frivillige igangsat, og til gengæld vil de kunne
fortælle hvad de forskellige kategorier har brug for. Bestyrelsen vil gerne have flere frivillige, men de
vil også gerne høre fra medlemmerne. Der vil blive arrangeret 3 møder om året, hvor der vil blive
spurgt om hjælp og hørt hvad medlemmerne føler der er behov for. Der er behov for hjælp fra frivillige,
og nogle gange sidder ting fast i emails og processer.
Der er blevet fundet en salansvarlig, og der er kommet styr på rengøring mm. Og det bliver gjort i
samarbejde med den våbenansvarlige. Der er kommet en studentermedhjælper som hjælper med
marketing og kommunikation i form af facebook osv.
Bestyrelsen vil gerne appellere til at frivillighed er en kultur, og det er ikke muligt at tingene kan blive
bedre, hvis vi ikke er flere til at løfte. Der skal komme mere frivillighed og det skal komme naturligt.
Der er en del medlemmer som er i restance, men det kommer til at være sådan kommer der til at blive
hængt en restanceliste. Hvis man er i restance, kan man ikke træne indtil man har betalt. Der bliver
sendt mails og sendt rykkere samt gebyrer, men intet virker.
Beretningen blev godkendt.
4.

Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år til godkendelse

Årsregnskabet blev godkendt.
5.

Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

Budgetforslaget blev godkendt.
6.
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Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr

Dirigenten foreslog med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen behandlede det
indkomne forslag fra Hans H. Von der Osten omkring kontingentstrukturen forud for fastsættelsen af
kontingent, for ikke dermed at præjudicere behandlingen af det indkomne forslag.
Forslag: Kontingent i Hellerup Fægte-Klub ændres til et aktivt eller passivt kontingent, og ændres til
Januar 2022. Afskaffelse af elitekontingent og coronakontingent.
Forslaget blev forkastet.
Forslag: Beholde det eksisterende kontingent, men at fjerne coronakontingentet, og indførelse af
rykkegebyr (første rykker er gratis). 1 måned mellem hver rykker. Bestyrelsen vil gerne indføre
søskenderabat.
Forslaget blev vedtaget.
7.

Behandling af indkommende forslag til vedtægtsændringer.

Dirigenten overlod det til forslagsstiller, Georg Lett, at forelægge forslaget til vedtægtsændringer, der
var vedlagt indkaldelsen som selvstændigt dokument (forslagene var nummereret 1-5, dog således, at
tallet 2 fremkom to gange). Dirigenten konstaterede, at det i henhold til vedtægterne kræver 2/3
stemmeflertal for at et forslag om vedtægtsændringer er vedtaget.
Forslag 1: sikre kontinuiteten i bestyrelsen
Forslaget blev forkastet.
Forslag 2: medlemmer der vil stille op til bestyrelsen skal meddele det 14 dage før
Forslagsstiller trak forslaget tilbage, og vil overveje at genfremsætte det i revideret form til næste
generalforsamling.
Forslag 2+3 (fejlnummereret – reelt forslag 3+4): bestyrelsen kan ansætte nogen til den daglige
ledelse, men bestyrelsen er stadig ansvarlig. I så fald, skal træneren deltage til bestyrelsesmøderne
for at sikre kommunikation til og fra bestyrelsen.
Forslagsstiller oplyste supplerende, at det ikke er intentionen at lave om på offentlighedsprincippet.
Forslaget opnåede ikke det fornødne 2/3 stemmeflertal, og blev derfor ikke vedtaget.
Forslag 4+5 (fejlnummereret – reelt forslag 5+6): ændring af tegningsreglen
Forslaget blev vedtaget med det fornødne stemmeflertal.
8. Valg af formand
Mia Maja Frederiksen blev genvalgt.
9. Valg af kasserer
Den nuværende kasserer Christian Søttrup genopstillede ikke, og ingen fremmødte stillede op.
Generalforsamlingen bestemte, at man har en konstitueret kasserer, ligesom bestyrelsen ville antage
professionel hjælp til bogføring. Bestyrelsen og generalforsamlingen ville søge aktivt efter en egnet
kandidat til opgaven frem mod næstkommende generalforsamling.
10. Valg af de 3 bestyrelsesposter
Luda Geer, Georg Lett og Rosalie Ripiccini blev genvalgt.
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11. Valg af 2 suppleanter
Lawrence Ebelle og Stig Christensen blev genvalgt.
12. Valg af revisor
Katja blev genvalgt.
13. Eventuelt
Opfølgning på tidligere generalforsamlingsbeslutning efter oplæg fra Hans H. Von der Osten.
Registrering af lektioner bliver gjort i dag, og det er tilfredsstillende.
Endelig blev Viktor Emil Gaardsteds indsats i klubben rost og applauderet til slut.

Dirigenten konstaterede at dagsordenen var udtømt og meddelte, at den ordinære generalforsamling
for 2021 var afsluttet.

København, den 2. september 2021

____________________________________
Dirigent Nicolaj Brøndal Jacobsen (underskrevet elektronisk)

____________________________________
Referent Patrick Jørgensen
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