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Deltagere:   Lene, Catharina, Miriam, Emil, Henrik  
Afbud:  Heike, Marina, Christian 

Referent:  Lene 

Referat 

Emne Referat Ansvarlig og 
deadline 

1. Godkendelse af 
dagsorden  

Dagsordenen godkendes  
 

 

2. Referat fra sidste møde Referatet fra møde 02-2018 godkendes. 
 
Der kommer følgende nye ideer til rekruttering: 

 Sæt vores posereklame på Facebook, mv. 
 Vi er med i Gabriel Jensens Ferieudflugter igen i år. 

Feriecamp er vi derimod kun med i, hvis der er 
trænere, der har lyst til det. 

 Vi er med på Kulturhavn. 
 Vi laver en A4 flyer. Alle medlemmer får 5 med hjem 

til ophængning, hvor de kommer forbi. Kan 
Jakob/Frank lave flyeren? Miriam kan printe. 

 Vi kan laver Åbent Hus i Familiefægtning. 
 

 
 
 
Lene 
 
 
 
 
Leen kontakter 
Jakob og Frank 
 
Lene 

3. Årshjul 
 

Miriam har udarbejdet et opdateret årshjul, som hun 
gennemgik. Vi har styr på alle punkter. Årshjulet lægges på 
Googledrev. 
 

 
 

4. Generalforsamling 2018 Lene havde skrevet udkast til indkaldelse og opfølgende 
mail, som blev gennemgået med henblik på tilretninger. 
Miriam havde lavet en liste med datoer for aktiviteter op til 
generalforsamlingen. 
 
Der udestår følgende opgaver: 

 Tilrettede dokumenter til Theis (Husk bl.a. at 
opfordre folk til at stille op til både bestyrelse og 
udvalg, der er jo også 1-årige poster, så man kan 
prøve det af) 

 Ny liste over kontingentfritagede til Theis 
 Theis’s forslag til ny kontingentstruktur skal sendes 

til bestyrelsen forud for diskussion ved næste møde 
 Udvalgsformændene skal sende formanden en kort 

beretning. 

 
 
 
 
 
 
Lene 
 
 
 
Lene 
 
Lene sender ud 
 
Udvalgene 
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Med udgangspunkt i Fægtehuset og visionen skrives 
beretningen og udformes slideshow. 
Der blev givet følgende input til beretningen: 

 Italesætning af formandsskiftet 
 Klubhusudvidelse 
 Udvidelse af fægtesal 
 Nyt logo og hjemmeside? 
 Nyhedsbreve 
 Fra sidste generalforsamling: Fokus på de yngste og 

de ældste. 
 Nomineringer og anden hæder 
 Weekendtræninger i gang 
 Resultater 
 Ny træner og trænerstaben i øvrigt 
 Maltes uddannelse 
 DGI’s Kontorhænder 
 Bevilling fra Team Copenhagen 

 
Der er også nogle ting, hvor vi ikke er lykkedes så godt 
endnu: 

 Sportsfægterudvalget har ikke været i funktion 
 Bemanding af udvalgene 
 Brug for flere frivillige generelt 
 Masser af gode ideer, men vi har ikke 

mandskabsressourcer til at søsætte ideerne 
 Vi har brug for ressourcepersoner – også uden for 

bestyrelsen. 
 

 
 
 
Lene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Økonomi, mv. Miriam giver en status på overleveringen af bogholderiet til 
DGI’s Kontorhænder. Det går rigtig fint, om end det tager en 
del længere tid, end vi håbede på. Der overgår gradvist flere 
og flere opgaver fra Klaus til DGI’s Pernille. Fokus er på at få 
regnskabet klar til generalforsamlingen i det nye system. 
Herefter tages der fat på resten. 
 
Miriam arbejder på at få beskrevet de nye procedurer for 
udlæg, stævnestøtte, timeindberetning for trænerne, osv. 
 
Det ser ud til, at vi ikke længere behøver en ekstern revisor, 
når vi har eksternt bogholderi. Miriam undersøger dette. 
 
Når regnskabet er klar, kan vi estimere budgettet for resten 
af året, så vi kan se, om budgettet holder. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Miriam 
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6. Udvidelse af fægtesalen Lene har haft slået skitserne til haludvidelsen inkl. 
bestyrelsens bemærkninger op på salen, så fægterne har 
kunnet give deres bemærkninger til dem. Nedenfor ses 
fægternes bemærkninger: 
 

 Fægterne er meget stemt for at bevare en væg 
mellem de to haller, da det vil give mulighed for 
flere hold af gangen eller differentieret undervisning 
på de store hold. Det vil også være 
energibesparende. Men der skal være ordentlig 
visuel forbindelse mellem hallerne. 

 Metalpiste er ikke nødvendige, hvis bare der er 
tegnet piste op på gulvet. Et gulv uden metalpiste 
gør salen mere fleksibel, lettere at holde ren og 
billigere. 

 Oprullerne skal være i gulvet. Men bestyrelsen vil 
dog også tjekke, hvor langt man er i forhold til 
wireless systemer. 

 Nogle fægtere har foreslået private skabe. Dette kan 
bestyrelsen dog ikke tilslutte sig, da vi ikke vil kunne 
få plads nok til alle. I stedet skal der tænkes mere i, 
hvordan der tydeligt kan skelnes mellem privat og 
klubudstyr. 

 Der er behov for masser af depotplads, så vi kan få 
det sidste rod ud af fægtesalene. 

 
Lene kontakter arkitekt Kent Brogaard med henblik på at få 
rettet skitsen endeligt til, og få udarbejdet en prissætning af 
projektet. 
 
Københavns Håndboldklub har henvendt sig til Lene om, om 
der måske er basis for et fællesbyggeri, da de også ønsker sig 
mere plads og et klubhus. Lene har aftalt et møde med dem, 
men i bestyrelsen rejses diskussionen om, hvorvidt det i 
praksis vil kunne lade sig gøre at dele salen med nogen. For 
begge klubber vil jo formodentlig helst have de attraktive 
tider ved 17-18-tiden, og så er vi jo lige vidt i forhold til at 
kunne udvide med flere hold. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lene 
 
 
 
Lene 
 

7. Repræsentantskabsmøde 
i Dansk Fægte Forbund 

Indkaldelsen til DFF’s repræsentantskabsmøde er nu 
udsendt. Vi har ikke forslag, vi ønsker sat til behandling.  
 
Derimod vil vi opstille en række personer til valg i bestyrelse 
og udvalg. Catharina opstiller til bestyrelsen (alternativt til 
B&U-udvalget). Emil opstiller til B&U-udvalget. Louise 
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opstiller til eliteudvalget. Simon genopstiller som suppleant i 
bestyrelsen. 
 
Der sendes følere ud til andre klubber for at få en 
fornemmelse af opbakningen til kandidaturerne.  
 

Lene kontakter 
Simon 
 
Emil, Catharina, 
Lene 

8. Input til næste 
nyhedsbrev 

Nyhedsbrevet skal på Facebook og hjemmeside. 
Der blev indkredset følgende emner til indhold: 

 Jonas’s reception 
 Frivillige til DM og Trekanten International 
 Generalforsamling 
 Dato for sommerindledning 
 Ophardt kursus 
 Repræsentantskabsmødet i DFF 
 Note om, at nyhedsbreve kan ryge i spamfiltret! 

 
Der er deadline for næste nyhedsbrev d. 31. marts. 
 

Lene 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Post ind/ud Reklame på biblioteksposer 
Vi får annonce på reklameposerne, der uddeles i 12.000 
eksemplarer på kommunens biblioteker. Reklamen sættes 
også på Facebook og hjemmeside. 
 
Team Copenhagen 
I 2018 er vi igen bevilget maksimal større på baggrund af 
vores kategorisering som eliteklub. 
 
Vi er nomineret til Østerbro Kulturpris 
Familiefægtning og seniorfægtning er nomineret ved 
prisuddelingen d. 26. april. Kryds fingre!!! 
 
Louise skal holde oplæg i Talent.dk-netværket 
Bestyrelsen er stolte over tillidserklæringen til klubben og 
Louise. Det er fantastisk at se, at omverdenen noterer sig 
vores resultater og metoder. 
 
Ansøgere til rengøringsjob 
Der er kommet tre ansøgninger. Bestyrelsen beslutter, at 
jobbet skal gå til de to ansøgere, der er fægtere. Lene giver 
besked til ansøgerne. 
 
Theis holder Ophardt-kursus  
Dato er annonceret og de første tilmeldinger er kommet. 
 
 

 
Lene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lene 
 
 
 
 
Theis 
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Med venlig hilsen  
Lene Jensen (referent)   
 
 
 
 
 
 

Ny kontingentstruktur 
Theis arbejder på et forslag, der skal være klar til 
Generalforsamlingen. 
 
Trekanten International, oktober 
Vi kan ikke få en hal i Københavns Kommune. Henrik og Lene 
afsøger mulighederne i Gentofte, Tårnby og Dragør. 
 
Klubtøj 
Henrik følger op, når vores nye klublogo er klar. 
 

 
Theis + 
bestyrelsen 
 
 
Lene og Henrik 
 

10. Næste møde Kommende møder:  
 
Bestyrelsesmøde d. 8. maj kl. 18-21 
Bestyrelsesmøde d. 17. maj kl. 17.15-18.15 (om GF) 
Generalforsamling d. 30. maj kl. 18.15-19.30 
 
Emner til kommende møder:  
Materiale til Generalforsamlingen 
Kontingentstruktur 
Udvalgene 
Budget 
-------------------- 
Hjemmeside 
Klubbens værdier og kultur 
Rekruttering- og fastholdelse 
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Uafsluttede og on-going 

Emne Referat Ansvarlig og 
deadline 

Arbejdstilsynet Der skal udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV), som 
skal sendes til alle klubbens trænere. 

??? 

Rekruttering, B&U Der skal udarbejdes en ny flyer på baggrund af Jakob og 
Franks nye skabeloner. 

Lene 

Kommunikation om ugens 
træning 

Trænerne for hvert hold skal sende en facebookbesked for 
hver uges træning. Deltagerne på hvert hold skal derfor 
kortlægges, så alle kommer med i gruppen. Trænerne skal 
orienteres om beslutningen. 

??? 

Klubvæggen Den skal opdateres!  
Naja’s morfar har fotos af alle trænere. 

??? 

Hjemmesiden Hjemmesiden skal være udadrettet, hvor nyhedsbrevene og 
Facebook-beskeder er rettet mod medlemmerne. Hvordan 
går det mon egentlig i gruppen? Der skal være nogen, der 
har mandat til at tage beslutninger, når der er flere 
forskellige veje at gå.  

Arbejdsgruppen 

Årets fire indsatspunkter Kommunikation 
Budget og økonomi 
Rekruttering 
Fysiske rammer 
Kommunikation: De første konkrete handlinger er fastlagt. 
Budget og økonomi: Budgettet for 2017 er fint. Nu fokus på 
2018. 
Rekruttering: Kan vi finde trænere til Åben Skole? Læg flyere 
og sprede i kulturhuse og biblioteker. Boost familiefægtning 
og nyt børnehold. Christian vil gerne arbejde med en struktur 
for, hvor vi skal annoncere målrettet for flere B&U-
medlemmer.  
Fysiske rammer: Vi har brug for mere plads for at fastholde 
og udvide medlemstallet. Fx: 1) en tilbygning til fægtesalen, 
2) inddragelse af weekenden til daglig træning, 3) eksterne 
træningssteder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lene 

Børneattester Der skal hentes attester på de nye trænere. Klaus 
Danckwardt er i gang med dette. 

Klaus 

Fysisk postkasse Fysisk postkasse skal indkøbes og opsættes. Henrik 

Events Eventinstruktører skal indkaldes til møde om fremtidig 
strukturering. Der skal findes en kontaktperson til 
bestyrelsen. 

Emil 

Rengøring Kan vi få bedre og billigere rengøring i klubben ved at tilbyde 
jobbet til egne medlemmer? 

Lene 

Lægetaske Lille lægetaske skal indkøbes. Heike 
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Trekanten merchandise Billigere og nemmere salg af T-shirts. Drikkedunke? 
Sættes i værk, når det nye logo er klar. 

Henrik 

Pige/kvindetræningslejr Kan der findes en ny tovholder? Vi vil gerne tage denne lejr 
op igen. 

??? 

Klubmesterskab Henrik har taget opgaven  Henrik 

Trænermøde – gerne med 
sammenskudsgilde 

Formål: At få sat det nye træner/holdskema op. At få Ed 
godt ind i gruppen. 

Lene + ??? 
 

Åbent Hus Conrad har fået datoer og et budget til at booste. Conrad 

Kan der rokeres rundt på 
træningstiderne? 

Formål: At vi kan få flere hold ind på salen på den samme 
tid. 

Emil 

Kan vi få reklameflyere ud 
med fx Nemlig.com? 

Formål: Så vi kan reklamere for børneholdene. Christian 


