Referat af bestyrelsesmøde d. 22. september 2020
Mødenummer: 2020‐07

Deltagere:
Afbud:

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

Referent:

Lene

Referat
Ansvarlig og
deadline

Emne

Referat

1.
2.

Dagsordenen blev godkendt.
Referat fra sidste møde blev godkendt.

3.

Dagsorden
Godkendelse af
referat
Økonomi og
medlemstal

Ved næste møde foreligger resultatet fra 3. kvartal, så der kan
Miriam give det præcise overblik. Men allerede nu ser det rigtig
fint ud i forhold til budgettet:
‐ Sommerlejren har givet et pænt overskud.
‐ Kiosken er for længst nået forbi ’break‐even’.
‐ Senior‐DM har også givet overskud.
Det kunne se ud som om, at vi kommer ud af året med et lille
overskud, som bunder i at:





Vi har været meget påpasselige med udgifterne pga.
den usikre COVID‐19‐situation.
Rekrutteringsindsatsen har givet en særdeles flot
udvikling i medlemstallet.
Vi har været gode til at finde nye indtægtskilder. Især
Klub‐kiosken er medvirkende til det.
Og så selvfølgelig at Talent/Eliteudvalget næsten ikke
har nået at have nogen stævnerejser med deraf
følgende lave trænerudgifter.

Bestyrelsen vil have fokus på at få kommunikeret den positive
udvikling ud til trænere og medlemmer.
Det er vigtigt at få fortalt, at de dystre økonomiske udsigter
pga. COVID‐19, som bestyrelsen frygtede ved tidspunktet for
generalforsamlingen, heldigvis ikke er blevet virkelighed.
4.

Orientering af
repræsentantskabs
møde i DFF

I august blev der afholdt repræsentantskabsmøde i Dansk
Fægteforbund (DFF). Fra Trekanten er følgende blevet valgt ind
i bestyrelsen og udvalg:
Catharina: Næstformand
Erik: Kasserer
Louise: Bestyrelsesmedlem og formand for Eliteudvalget
Natalia: Medlem af eliteudvalget.
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Kolja: Suppleant i eliteudvalget
Susie: Medlem af uddannelsesudvalget
Simon: Formand for Veterankomitéen
Frank: Medlem af Veterankomitéen.
Tillykke med posterne!
Vi er i Trekanten stolte over, at vi har så mange personer, der
bidrager til udviklingen af Fægte‐Danmark.
DFF sender desuden en særlig tak til Theis, som har hjulpet med
at sætte Ophardt op, så de nye funktioner kan benyttes. Theis’s
indsats har været DFF en meget stor hjælp.
5.

Trekanten
International 2020

Der har været arbejdet intensivt på at finde ud af, om
Trekanten International kunne afvikles i år pga. COVID‐19. Det
var lykkedes at løse problematikken omkring
forsamlingsforbuddet, men i takt med at rejsemulighederne i
Europa er blevet indskrænket, viste en rundspørge blandt de
kendte, udenlandske gæster, at kun omkring 30 kunne komme.
På den baggrund blev det besluttet, at stævnet ikke kan afvikles
i år, da det ville kræve arbejdsmæssige og økonomiske
ressourcer, der langt ville overstige, hvad vi og deltagerne ville
få ud af at afvikle stævnet.
To‐do:
‐ DFF og Valbyhallen orienteres om aflysningen: Louise
‐ Tekst til hjemmesiden/facebook/deltagere: Catharina og Lene
‐ Stævnet fjernes/lukkes i Ophardt: Theis

6.

Status,
forsøgsprojekt med
Københavns
Håndbold om fælles
styrketræningsrum

Lene fortæller, at Malte nu har aftalt en ugeplan med
Københavns Håndbold, hvor nogen tidspunkter er reserveret til
de enkelte klubber, og hvor andre er fælles for begge klubber.
Der har været dialog om MedicSport om indkøb af det nye
udstyr, som håndbold vil indkøbe. Det kommer i september.
Lene skal skrive en samarbejdsaftale mellem Trekanten og
håndboldklubben, som underskrives af begge parter. I aftalen
står blandt andet forudsætningerne for samarbejdet, og hvad
der ejes af hver af klubberne. Projektet skal evalueres efter
nytår med henblik på fortsættelse eller afslutning.

7.

System og priser for
udlejning af
klubudstyr

Louise
Lene (til Jakob)
Theis

Theis har udarbejdet en prisliste for leje af de enkelte stykker
fægteudstyr. Princippet er, at man betaler pr. del – dog aldrig
over 75 kr. pr. måned. Lene har opdaget, at elveste,
sikkerhedsveste og brystpansere mangler på prislisten. Theis
tilføjer disse ting.
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Line M. har skrevet en aftale, der indgås med medlemmerne
om udlejning af fægteudstyret.
8.

DM, økonomisk
status

9.

Post ind/ud

Senior‐DM ser indtil videre ud til at have givet et pænt
overskud. Fægtemæssigt og afviklingsmæssigt var det også en
stor succes. Tak til Stævneudvalget og de mange frivillige …
Veteranaktiviteter
Forbundets veterankomité har fået ny formand og har
henvendt sig til Trekanten for at høre, om vi vil være med til at
skabe mere veteranaktivitet. Det vil vi naturligvis gerne, da
klubben har mange aktive veteranfægtere. Der er allerede sagt
ja til at kombinere Julemesterskabet for Veteraner med en
træningssamling. Desuden ansøger Trekanten også om
værtsskab for Veteran‐DM.
B&U‐DM
På grund af de skærpede COVID‐19 tiltag, skal hver klub have sit
eget ’mini‐sekretariat’, der skal håndtere betaling og tilmelding
på dagen af klubbens deltagere. Line M. finder repræsentanter
til de to dage, og skriver om det på Facebook.

Lene

Miriam
(Lene giver
Miriam besked
om antal hold)

Vi har 23 tilmeldte individuelle fægtere, og Miriam indbetaler
for disse via bankoverførsel. Vi beder DFF sende os en regning
på vores hold, da antallet ikke kendes før på selve dagen.
Forsikring
Theis har været i kontakt med vores forsikringsselskabs taksator
i forbindelse med indbruddet. Vores selvrisiko er for høj til, at
det kan betale sig at bruge forsikringen i forbindelse med de
stjålne genstande. Vores forsikring dækker ikke nagelfaste ting,
og passer os egentlig ikke særlig godt mere. Miriam vil på et
tidspunkt tjekke, om vi kan komme ud af aftalen, og over på
DIF’s forsikring, der ville passe os langt bedre.

Miriam
(på et tidspunkt)

Foreningspuljen
Vi har søgt puljen om 30.000 kr. støtte til indkøb af masker,
minifægteudstyr og jakker til børn, da vi pga. COVID‐19 er løbet
helt tør for udstyr. Vi får svar omkring midten af oktober.
Åben Skole og rekruttering
Line M. fortæller, at det går fint med Åben Skole, og at det
planlægges at lave noget for SFO’er i efterårsferien. Det er en
rigtig god ide. Det kræver nok, at vi kan låne PuriZap (maskinen
med det infrarøde lys, som dræber virus) til at rengøre masker
mellem hvert hold. Generelt er vi ved at løbe tør for udstyr til
rekrutterning og begynderhold. Lad os krydse fingre for at
ansøgningen til Foreningspuljen giver pote! I første omgang
tager Line M. dog 4‐5 masker med fra DGI‐byen, hvor der er
overskud.
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Førstehjælpsskabet i gangen
Heike påtager sig at holde øje med det og fylde op, hvis der
kommer til at mangle noget.
Team Sponsor
Spørgeskemaet er ude nu og omkring 10 % af medlemmerne
har svaret. Udvalget får brug for hjælp i det videre arbejde. Vi
lægger Team Sponsor ind i udviklingsplanen.
Wireless fencing
Et australsk firma har udviklet et sæt transportabelt udstyr til
wireless fencing. Det koster 900 Euro. Nu ved vi, det findes og
kan overveje, om det er noget, vi vil investere i på et tidspunkt.
10. Næste møde

Kommende møder:
Bestyrelsesmøder:
D. 28. oktober, kl. 18.00‐21.00: Bestyrelsesmøde i klubben
D. 17. november, kl. 19‐21: Virtuelt bestyrelsesmøde
D. 8. december, kl. 18.30‐21.00: Fysisk bestyrelsesmøde
Vi kan på grund af COVID‐19 ikke afholde Træner &
Bestyrelsesdag i år. I stedet foreslår Lene, at der holdes
decentrale møder med de trænergrupperne på hvert hold, hvor
vi snakker om udviklingsplan og de enkelte hold.
Emner til kommende møder:
August:
‐ Udviklingsplan 2020‐2025
‐ Besøg af DFF’s nye udviklingskonsulent
‐ Indtægtsgivende virksomhed
‐ Revideret budget
‐ Updates m. Ed og Malte
Senere møder:
‐ Tøjsalg
‐ Polter, events og anden indtægtsgivende virksomhed
‐ GDPR
‐ Haludvidelse, feedback fra idrætspolitisk konsulent

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!
Trekantens Nye Venner

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

Lene

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

Lene

Idræt Østerbro skal forelægges vores projekt. De skal sættes ind
i vores behov og vi skal høre om kommunale muligheder for
realisering og finansiering.

Lene +
Jesper

Haludvidelsesprojekt
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