Fægteklubben
Trekanten

Referat af ekstra bestyrelsesmøde d. 7. april 2020
Mødenummer: 2020‐ekstra

Deltagere:
Afbud:

Lene, Theis, Line V, Line M., Catharina
Miriam, Frank

Referent:

Lene

Referat
Ansvarlig og
deadline

Emne

Referat

1.

Godkendelse af
dagsorden

2.

Sommerlejr

Dagsordenen blev besluttet først i mødet:
1) Sommerlejr
2) Generalforsamling
3) Træning og nyt fra DIF
4) Økonomi
5) Nyhedsbrev med sidste Corona‐nyt til medlemmerne
6) Andet
Beslutningen om booking af faciliteterne i Sakskøbing eller ej
tages d. 20 maj.

3.

4.

Generalforsamling

Træning og nyt fra
DIF

Der skal falde 50 % af betalingen for booking af faciliteterne d.
1. juni. Vi afventer situationen indtil d. 20 maj for at se, hvilke
forsamlingsstørrelser og retningslinjer, der kan forventes i
august. Sommerlejrudvalget arbejder med alternative scenarier
– fx er en camp i Ryparken, hvor folk bor hjemme, en mulighed.
Der er en bred forventning om, at generalforsamlingen må
udskydes. Hvis det sker, afholdes den, så snart det er muligt og
med varsel ifølge vedtægterne.
NB: Det er ikke et fakta, at den skal udskydes endnu. Men en
regeringsudmelding efter påske eller senest d. 10. maj, vil give
det endelige svar.
Malte, Ed og Nicolai har hver uge lagt forskellige
træningsprogrammer ud. Nogle er hjemmelavede, og andre er
hentet fra inspirationskilder på nettet. Der kører desuden to
gange om ugen fast ’live‐træning’ for talentgruppen i Zoom.
Det vil væres ønskeligt, at der lægges nyt materiale ud til hver
træning i henhold til den almindelige ugeplan – især også for
voksengruppen. Lene tager en snak med trænerne om dette.

5.

Økonomi

DIF vil forhandle med regeringen om mulighed for udendørs
træning i meget små grupper og uden kropskontakt. Vi afventer
dette med stor interesse, og er klar til at gribe enhver mulighed
for at lave organiseret træning under forsvarlige forhold.
Der er ingen tvivl om, at Corona‐situationen kommer til at
påvirke klubbens budget markant. Vi mister en stor mængde
indtægter for events og polter – bl.a. den store kontrakt med
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Backroads. Miriam er ved at regne på konsekvenserne, og
Forretningsudvalget har møde om emnet d. 9. april.

6.

Nyhedsbrev

7.

Andet

8.

Næste møde

Når konsekvenserne kendes, skal de behandles ved et
bestyrelsesmøde. Det er i den forbindelse også vigtigt at drøfte
regeringens kompensationsordninger.
Der kommer følgende input til nyhedsbrevet:
‐ En generel update
‐ Om sommerlejren
‐ Om generalforsamlingen
‐ Om Facebookgrupperne: Find dem og se din gruppes
hjemmetræning
‐ Forbliv medlemmer! Det er nu, hvor økonomien bliver
presset, vi har brug for jeres støtte!
‐ Bliv støttemedlemmer!
Hjemmesiden
Kunne vi have et sted på hjemmesiden, hvor vi linker til
hjemmetræningsvideoer? Så kan børnene og andre uden
Facebookadgang kigge der, hvad der er af nyt.
Kommende møder:
Bestyrelsesmøder:
14. april, kl. 17.00‐18.15: Bestyrelsesmøde (Messenger)
13. maj, kl. 18‐21: Bestyrelsesmøde (Messenger?)
26. maj, kl. 17.30‐19.45: Generalforsamling med fællesspisning?
Emner til kommende møder:
‐ Corona‐situationen
‐ Generalforsamling 2020: Forberedelse, bemanding,
forslag, beretninger
‐ Strategiplan 2020‐2025
‐ Updates m. Ed og Malte
‐ Repræsentantskabsmøde i DFF
‐ Polter, events og anden indtægtsgivende virksomhed
‐ GDPR
‐ Haludvidelse, feedback fra idrætspolitisk konsulent +
status

Med venlig hilsen
Lene Jensen (referent) 
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Uafsluttede og on‐going
Emne

Referat

Ansvarlig
og
deadline

Klubvæggen

Morten har taget nye fotos. Frank har også nogle.

Frank

Klubmesterskab

Lene

GDPR

Lene griber stafetten og laver et klubmesterskab som en social
event for hele klubben.
Theis og Catharina kommer med udspil.

Forældremøde for B&U

Line planlægger og indkalder til et forældremøde.

Catharina
og Theis
Line V.

To‐do‐listen:
Nu i visuel form!
Rekrutteringsprojekt
med Natalia

Lene har en ide til en visuel to‐do‐liste…

Lene

Foreningspuljen er sat delvist i bero pga. Corona‐situationen.
Kun den ’lille pulje’ op til 30.000 kr. er åben. Det store projekt
bortfalder, og vi søger i stedet om midler til udstyr og lignende
til fortsættelse af vores succesfulde børnerekrutteringsprojekt.
Projektet udgår…
Beregningen kan ikke udføres pga. Corona‐situationen.
Projektet udgår…

Lene

Projektet er godt, men skal have nyt liv og ny kommunikation.

Lene

Theis er i gang med at finde ud af, om det er noget for os at
komme med på denne portal.

Theis

Beregning: Hvor mange
nye medlemmer skal der
til?
Trekantens Nye Venner
Urban Sports Club
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