Fægteklubben
Referat af bestyrelsesmøde d. 28. februar 2018

Trekanten

Mødenummer: 2018-02

Deltagere:
Afbud:

Lene, Emil, Marina, Christian
Heike, Catharina, Miriam, Henrik

Referent:

Lene

Referat
Ansvarlig og
deadline

Emne

Referat

1.

Godkendelse af
dagsorden

2.

Referat fra sidste møde

Dagsordenen godkendes
Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig pga. akutte afbud. I
dag skal der dog ikke træffes beslutninger, men orienteres,
diskuteres og brainstormes, så mødet kan fint gennemføres.
Referatet fra møde 01-2018 godkendes.

3.

Årshjul

Lene gennemgik årshjulet.

4.

Status,
trænerbemanding og
daglig træning

Næsten alle punkter er allerede effektueret for perioden
januar til marts. Til de få udeståender er følgende
bemærkninger:
 Der er afholdt en ”mini-MUS” med Malte i februar
2018. Formålet var en opdatering af hans kontrakt.
 Pige/kvindetræningslejr: Bestyrelsesmedlemmerne
finder denne lejr vigtig, og det drøftes, hvordan den
kan afholdes ved brug af egne trænere uden tilskud
fra DFF.
 Årsrapporten skal udarbejdes.
 Generalforsamling skal planlægges og indkaldes.
 Invitation til Trekanten International skal udsendes.
 Hvordan er Stævneudvalget bemandet?
Ed Jefferies starter som træner d. 15. marts
Han ankommer d. 10. marts kl. 21.30. Hans bolig på
plads, da Ed lejer et værelse hos Philip Femø. Vi sender
blomster og chokolade ud til Philip, så det står klar, når
han kommer. Det er pt. ikke muligt at hente ham i
Lufthavnen
En arbejdsgruppe funderet i Eliteudvalget med Louise,
Malte, Laurence og Natalia arbejder med at få Ed godt i
gang i klubben. Der er planlagt frokostmøde d. 13.
marts, men ellers får Ed ro til at akklimatisere sig indtil
start d. 15. marts. Her bydes han velkommen til B&Uholdet kl. 16 af Louise og til voksenholdet kl. 18 af Lene.
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Vi påtænker at holde et velkomstsammenskudsgilde i
april for trænerne, bestyrelsen og eliteudvalget.

En planlægger
søges 

Trænerændringer, når Ed starter
Der foretages mindre justeringer i bemandingen, når Ed
starter. Julius stopper på mandagsholdet, men er fast
afløser på alle hold og i weekenden. Når Natalia er der
på B&U-kårdeholdene, holder Casper fri.
Andre kontraktændringer
Malte får en opdateret kontrakt. På baggrund af
afslutning på uddannelse tildeles han som aftalt
lønforhøjelse med tilbagevirkende kraft fra d. 1.1.2018.
Ken Martin får fra marts 2018 en almindelig
timekontrakt i stedet for den særlige aftale, han hidtil
har haft. Der er ingen ændringer i timeantallet.
Frank og Simon B. arrangerer nu fast lørdagstræning for
alle interesserede, når der ikke er kvindetræninger.
Tak for initiativet og for jeres frivillige arbejde!

5.

Hjemmeside, nyt logo
og kommunikation
generelt

Sofie Olsen er ny frivillig kårdetræner på
voksenintroholdet.
Nyt logo
Bestyrelsen besluttede ved sidste møde at Frank og Jakob
kan arbejde videre med et nyt logo. Lene holdt møde med
dem, og gav bestyrelsens bemærkninger videre. Frank og
Jakob fortsætter arbejdet, og en bearbejdet version sendes
til godkendelse i bestyrelsen senere på foråret.
Hjemmeside
I 2017 igangsatte Malte og Louise arbejdet på en ny
hjemmeside med fotografier af Morten Juhl. En strukturplan
blev udarbejdet, men arbejdet gik i stå, da bidragyderne til
tekstopdateringen ikke leverede, og bestyrelsen dengang
ikke havde kapacitet til at engagere sig tilstrækkeligt i
projektet.
I 2018 blev arbejdet taget op på ny, og Jakob Thorbek kom
med til design af hjemmesiden. Jakob har udarbejdet et
oplæg til overblik, inddeling og funktionalitet, som gruppen
er i gang med at kigge på. Fokus er at skabe en flot og enkel
hjemmeside, som sælger varen flot og som er let for
potentielle nye medlemmer at orientere sig på.
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Når struktur og forside er på plads, vil foretages en
vurdering af, hvad der skal med fra den gamle hjemmeside,
og hvad der skal skrives af nye tekster. Herefter udsendes
en ny liste over, hvem der skal skrive de nye tekster.
En testside kan sandsynligvis være klar senere på foråret,
hvor den præsenteres for bestyrelsen med henblik på
bemærkninger, godkendelse og færdiggørelse.
Bestyrelsen glæder sig til at se testsiden, og takker
arbejdsgruppen for at påtage sig denne frivillige opgave.
Nyhedsbreve
De månedlige nyhedsbreve er blevet taget godt imod.
Bestyrelsen tænker, at nyhedsbrevene bør indgå på
hjemmesiden, da de indeholder vigtig information og viser
en dynamisk klub.
6. Rekruttering af B&Umedlemmer

Lene sender
nyhedsbreve til
hjemmesiden

Et af årets strategipunkter er rekruttering af flere B&Umedlemmer. Bestyrelsen lavede derfor en brainstorm med
det formål at komme få 3 konkrete ideer til
rekrutteringstiltag, der kan udføres her og nu.
De tre konkrete her-og-nu-tiltag blev til fire, der er:
 Åbent Hus arrangementer for børn og fast
månedligt beløb til boost af disse. Conrad har tilbudt
at stå for dette. Bestyrelsen siger ja tak!
 Reklame på gratis biblioteksposer. Antal: 12.000
stk. Lene bestiller. Jakob designer?
 Kan vi rokere rundt på vores træningstider, så
børnehold starter kl. 17, hvor forældrene har bedre
mulighed for at følge dem til træning? Emil prøver at
udarbejde en skitse.
 Kan vi få reklameflyere ud med fx Nemlig.com?
Christian kontakter dem og afsøger mulighederne.
Der kom også en lang række andre gode ideer, der ikke kan
realiseres her og nu, men som der kan arbejdes videre med:




Tag dine venner med ud og prøve at fægte. Hype
det godt på online.
Inviter til fx fastelavnsfest med venner og hvor de
kan prøve at fægte.
Find lokaler, hvor vi kan få starttidspunkt kl. 17.
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7. Udvidelse af fægtesalen

Kan vi ikke få senere tider i DGI-byen, kan vi jo bare
prøve andre steder.
Åben Skole køres af de fastansatte trænere. Ed
kunne fx tilbyde internationale skoler undervisning i
dagtimerne – eller hvad med kombinationen af
engelsk og idræt? Trænerne skal ellers tale dansk.
Tilbyd fægtekursus til børn i ferierne.
Weekendbørnehold kl. 11-12.30 om søndagen.
Vi gi’r en fægtehandske, når du starter!

Workshop: Behov, design og funktionalitet
Vi har fået udarbejdet en første skitse til udvidelse af
fægtesalen. Med den som udgangspunkt holdt bestyrelsen
en workshop, hvor outputtet var bestyrelsens bud på en
optimering af behovsanalysen og nye input til design og
funktionalitet.
Her er opsummeringen af workshoppen:
 Hvornår opstår der trængsel? I dag er salen for lille
under benarbejdet, fægtningen og lektioner. Den er
også for lille til de store aftenhold mandag-torsdag.
Til andre ting har den eksisterende sal derimod en
god størrelse. Under opvarmningen passer salens
størrelse i dag fint, også når vi er mange. Ligeledes
er salen rigtig god til de små hold, hvor en stor hal
ville være dræbende.
 To-delt hal. Bestyrelsen ser mange fordele i en
todelt hal frem for én stor hal:
 Udvidet holdkapacitet. Skal vi kunne køre to hold på
én gang, har vi brug for to adskilte sale. På denne
måde kan vi fx have børnebegynderhold på det
attraktive tidspunkt kl. 17.
 Differentieret undervisning. To haller giver også god
mulighed differentieret undervisning, så trænerne
kan dele sig op og give undervisning, der er tilpasset
to forskellige deltagergrupper under samme
træningstid. Der kan også nemt være fysisk træning
og lektioner til talent/elite, selv mens de store hold
kører.
 Visuel forbindelse er vigtig. Selv om hallen deles i
to, skal der skabes god visuel forbindelse med fx
glaspartier, skydedøre eller foldedøre. Dette vil
skabe sammenhørighed.
 Skal vi have metalpiste i gulvet? Piste kunne
optegnes på gulvet og oprullere hænge i loftet. Der
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kunne være mange fordele ved ikke at have
metalpiste: Hallen er mere multianvendelig. Man
kunne lægge et gulv, der er mere skånsomt mod
fødder og knæ. Hallen er nemmere at holde ren.
Hallen er meget billigere. Vi ruller alligevel piste ud,
når der skal være stævner. Vi ville også få en meget
bedre sal til fysisk træning. Metalpistene giver
skrammer og gråd på familiefægtningsholdet, når de
små børn falder og river albuer og knæ op.
Hvis vi deler salen med andre er det nemmere at
søge anlægsmidler. En sal uden metalpiste, men
med masser af aflåselig skabsplads, gør salen
attraktiv at dele med andre. Projekter, der kommer
mere end én brugergruppe til rådighed, har større
bevågenhed hos politikere og fonde.
Separat indgang? Derfor kunne det være en fordel
at have en separat indgang til den nye hal. Der skal
jo alligevel være flugtveje. Og så skal andre brugere
ikke ind gennem fægtesalen eller klublokalet.
Andre input til design: Lydtæt adskillelse mellem de
to haller. God akustik. Bedre luftkvalitet end i den
nuværende hal – men ikke nødvendigvis
ventilationsanlæg. Masser af opbevaringsplads i
salen. Ingen korte piste – dem gider vi jo ikke fægte
på, hvis vi kan slippe! Evt. kunne korte pistes
metalplader tages og bruges andre steder eller i
reserve, hvis det giver mening?

Lene har lagt tegningerne og outputtet af bestyrelsens
workshop på trænerkontoret, og har bedt trænerne om at
lave samme øvelse.
Når der er kommet trænerinput ind, giver Lene det hele til
arkitekt Kent Brogaard til en videre bearbejdning. Herefter
skal projektet prissættes – og så skal vi i gang med at søge
finansiering!

8.

Input til næste
nyhedsbrev

PS:
Jesper har tilbudt at være tovholder endnu en gang. Herligt!
Anlægsregnskabet for klubhusudvidelsen er aflagt.
Vi havde et overskud på 1.404 kr.
Der blev indkredset følgende emner til indhold:
 Ret fejlagtig oplysning vedr. Trekanten International!
 Ryd op!
 Støtte til økonomisk trængte familier vedr.
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kontingent og udstyr/stævnedeltagelse
Bestyrelsens igangværende arbejder
Udvalgsbemanding
Supplerende rengøring i klubben: Jobopslag
Ekstra træningstilbud
Ed starter!
Karen Lachmann Legatet
DM-fest på rådhuset + Jonas’s nominering
Nyt fra Trekantens Venner

Der er deadline for næste nyhedsbrev d. 31. marts.
9.

Post ind/ud

Reklame på biblioteksposer
Vi er blevet tilbudt en annonce på reklameposerne, der
uddeles i 12.000 eksemplarer på kommunens biblioteker. Vi
køber en annonce til 5.000 kr. ex moms.

Lene

Møde med Poul Gandrup
Lene har haft møde med Poul Gandrup. Ved mødet fortalte
Lene, at ideen om at forhandle Leon Paul-udstyr er skrinlagt.
Poul fortalte, at han vil forsætte sit arbejde i klubben i de
næste mange år. Lene takkede for dette, da det er af stor
betydning at have en dygtig og stabil mand til at reparere
klubbens og medlemmernes udstyr.
Generalforsamling i DGI d. 21. marts
Vi deltager ikke i denne.
Klubinvolveringsmøde i DFF d. 15. marts
Vi er repræsenteret ved Lene ved dette møde.
DM-fest på rådhuset d. 6. marts
Alexander, Naja, Sebastian, Thomas, Kolja og Conrad + Jonas
og Malte er inviteret. Catharina er bestyrelsens
repræsentant.
Theis tilbyder at holde Ophardt-kursus
Vi takker og beder ham annoncere, når han vil holde det.
Ny kontingentstruktur
Theis arbejder på et forslag, der skal være klar til
Generalforsamlingen.
Ny kontaktperson hos Albrechtsen Revision
Vores nye kontaktperson er Michael i stedet for Frederik.
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Konference: ”Hvordan sikrer vi udsatte børn et aktivt
fritidsliv”, d. 12. marts i dagtimerne
Ingen i bestyrelsen har kapacitet til at deltage, og det vil nok
heler ikke være en oplagt målgruppe for os.
Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund
Afholdes d. 22. april kl. 10.
Hvem deltager, og hvem stiller op fra Trekanten?
Vinterlejr på to våben?
Malte og Simon Jeiner vil gerne tage initiativ til at den netop
afholdte og meget vellykkede vinterlejr på kårde kunne
udvides til også at være en fleuretlejr i 2018.

?

Lene giver svar
videre

Bestyrelsen drøftede forslaget endnu en gang og tilføjer, at
det er vigtigt at fastholde lejren som en særlig kårdeevent,
der er under opbygning. Det betyder ikke, at lejren ikke kan
udvides med et fleuret-ben, men fleuretten må ikke
’overdøve’, at det er en kårdeevent. Lene giver input og
mandat videre til lejrens arbejdsgruppe + Malte og Simon,
der har stillet forslaget om at udvide med fleuret.
10. Næste møde

Næste møde:
Lene sender en Doodle.
Møderne lægges så kasserer Miriam (næsten) altid kan
deltage – gerne skiftevis på tirsdage/onsdage og
mandage/torsdage, så alle får lige muligheder for at deltage
i træning.
Vi skal have møder i både marts og april pga. planlægning af
generalforsamling.
Emner til kommende møder:
Kontingentstruktur
Udvalgene
Budget
-------------------Hjemmeside
Klubbens værdier og kultur
Rekruttering- og fastholdelse

Med venlig hilsen
Lene Jensen (referent) 
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Uafsluttede og on-going
Ansvarlig og
deadline

Emne

Referat

Eventkoordinator

Der er interesse fra DGI-byen og en privat eventmagers side om at
indgå kontrakt med Trekanten om instruktører og udstyr til events.
Der skal udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV), som skal
sendes til alle klubbens trænere.
Bestyrelsen giver ’GO’ til at der udarbejdes flyers til uddeling
ved arrangementer, mv. Ansvarlig er Christine Clemmensen,
som sender layout og trykpris til godkendelse hos
Forretningsudvalget.
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.
Den skal opdateres!
Naja’s morfar har fotos af alle trænere.
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.
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 vil gerne bidrage til program for en udvidelse af fægtesalen.
Der skal hentes attester på de nye trænere. Klaus Danckwardt
plejer at gøre dette. Følg op på, om det er sket.
Fysisk postkasse skal indkøbes og opsættes.

???

Eventinstruktører skal indkaldes til møde om fremtidig
strukturering. Der skal findes en kontaktperson til bestyrelsen.
Kan vi få bedre og billigere rengøring i klubben ved at tilbyde jobbet
til egne medlemmer?

Emil

Arbejdstilsynet
Rekruttering, B&U

Kommunikation om
ugens træning

Klubvæggen
Hjemmesiden

Årets fire
indsatspunkter

Børneattester
Fysisk postkasse
Events
Rengøring
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Lægetaske

Lille lægetaske skal indkøbes.

Heike

Trekanten
merchandise
Telefonregning

Billigere og nemmere salg af T-shirts. Drikkedunke?

Henrik

Pludselig stigning i telefonregning skal undersøges.

Miriam

Trekanten
International
Klubmesterskab

Hvordan går det i stævneudvalget? Er alt OK?
Hvordan går det med at finde hal til stævnet i oktober?
Henrik har taget opgaven 

???
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