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Deltagere:
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Lene, Catharina, Miriam, Emil, Frank, Line
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Referent:

Lene

Referat
Ansvarlig og
deadline

Emne

Referat

1.

Dagsordenen godkendes

2.

3.

Godkendelse af
dagsorden
Godkendelse af referat

Diverse mindre
beslutningspunkter

Referatet godkendes.
Der tages en status på opgaverne i referatet. Det
konstateres at langt de fleste opgaver er i gang, og at der vil
komme en update på de øvrige ved næste møde.
Elitestøttekoncept
Eliteudvalget har indarbejdet er afsnit om forældrenes rolle i
forhold til deres fægtende børn. Støttekonceptet godkendes.
Det drøftes også, om der burde være et afsnit i dokumentet
om fægternes adfærd over for hinanden, da det er vigtigt at
Trekantens værdier kendes og efterleves på holdene og at
trænerne italesætter dem. Det besluttes at arbejde med
dette emne ved årets Træner & Bestyrelsesdag i november.

Lene sætter
emnet til debat
ved T&B‐dagen

Røgalarmer
Jespers tilbud på opsætning af elektriske røgalarmer i
fægtesalen blev godkendt. Lene har kontaktet Jesper om
dette.
Trekanten Open holder endnu en flyttedag
Lene fortæller om beslutningen om at aflyse Trekanten
Open i oktober. Dette skyldes ændringer de FIE‐kalenderen,
der igen har forårsaget ændringer i de nationale kalendere.
Disse ændringer har betydet, at konkurrerende sabel og
kårdestævner i udlandet er endt på samme dato.
Det er aftalt med Ed og Theis, at de sammen finder nogle
alternative datoer på et andet tidspunkt af året, så stævnet
kan blive afholdt – bare på et andet tidspunkt end normalt.
Samtidig skal der nedsættes en arbejdsgruppe, der er
ansvarlig for planlægning og afvikling af stævnet.
Forsikringssag vedr. vand i pistene?
Efter oversvømmelsen i salen var det kommet fugt i nogle af
pistene, hvilket resulterede i blinkende lamper og
fejlmeldinger. Efter den varme og tørre sommer er fejlene
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tilsyneladende gået i sig selv igen.

4.

Årshjul

5.

Bemanding af udvalg

Det skal observeres, hvad der sker når efterårets regn og
fugt melder sig. Dukker fejlene ikke op igen, stiller vi sagen i
bero. Lene hører Jesper, hvilken forsikring, der skal dække,
hvis pistene er beskadiget
Miriam gennemgår efterårets poster på årshjulet.
Der er taget aktion på alle poster .
Med udgangspunkt i generalforsamlingens plancher om de
enkelte udvalg løbes bemandingen igennem.

(Lene)

Talent/eliteudvalget
Formand: Louise
Bestyrelsens repræsentant: Miriam
Øvrige medlemmer: Ed, Malte, Signe, Christian, Carsten,
Christel og Sisse.
B&U‐udvalget
Formand: skal besluttes i udvalget
Bestyrelsens repræsentanter: Line og Emil
Øvrige medlemmer: Malte, Heike, Sisse, Annette
Der skal pusten nyt liv i udvalget. Bestyrelsens to
repræsentanter skal indkalde til et opstartsmøde.

Emil og Line skal
indkalde til møde

Sportsfægterudvalget
Formand: Skal besluttes i udvalget
Bestyrelsens repræsentant: Frank
Øvrige medlemmer: ……………
Udvalget har ligget stille i den foregående sæson. Der skal
pustes nyt liv i udvalget.
Stævneudvalget
Formand: Der skal udpeges en tovholder for hvert stævne
Bestyrelsens repræsentant: Catharina
Øvrige medlemmer: Simon, Louise
Ressourcepersoner: Bl.a. Miriam, Henrik, Jesper, Theis, mf.
Trekanten afholder følgende stævner:
‐ Trekanten International
‐ Trekanten Open
‐ DM (når DM er tildelt klubben)
‐ KM
I dag består kernen i udvalget af fleuretrepræsentanter. Det
vil være hensigtsmæssigt, at der også indtræder en kårde‐ og
en sabelrepræsentant ind i udvalget.
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For at skabe ejerskab kunne det være en god ide, at udvalget
deler sig i underudvalg, der er ansvarlige for de enkelte
stævner Trekanten International, Trekanten Open og DM.
Der skal udnævnes én person i hvert underudvalg, som er
tovholder og kontaktperson for bestyrelsen.
Sommerlejrudvalget
Tovholder: Catharina
Bestyrelsens repræsentant: Catharina
Øvrige medlemmer: Carsten, Peter, Malte
Vinterlejrudvalget
Tovholder: ………….
Bestyrelsens repræsentant: …………….
Øvrige medlemmer: Ed, Simon, Malte
(Eksternt: DFF v. Laurence)

Lene skriver og
beder dem danne
et udvalg

Bestyrelsen ser et behov for, at vinterlejren også får sit eget
udvalg og vil tage initiativ til, at det bliver nedsat.
Trekantens Venner
Formand: Morten
Næstformand: Signe
Bestyrelsens repræsentant: Heike
Kasserer: Annette

6.

Foreningspuljen

Bestyrelsen ser et behov for, at der reklameres bedre for
Trekantens Venners superfine arrangementer.
På baggrund af brainstormen ved sidste møde havde Lene
udarbejdet et oplæg til, hvad ansøgningens tema og indhold
fx kunne være. Hovedtrækkene var således:

Er der en, der vil
hjælpe vennerne
med at blive gode
til at reklamere?

Rekrutteringsindsats ‐ Vi vil ud til børnene!
Hovedformålet er en nytænkende rekrutteringsindsats, hvor
vi kommer ud til børnene, der hvor de er i deres dagligdag.
Vi vil lave utraditionel rekruttering med opsøgende og
udadvendte tiltag i SFO’er og klubber og via events.
Der kom mange gode input til oplægget, bl.a. om at lægge
vægt på klubbens værdier, indkøbe ekstra udstyr, huske
pigerne og ideen om en lille startgave til nye B&U’ere.
Lene arbejder videre på oplægget, og sender det derefter ud
på mail til drøftelse i arbejdsgruppen.
Der blev også lokaliseret et par punkter, som vi kan tage op
her og nu:
 ’Åben Skole’ for internationale skoler v. Ed
 Artikel om Jonas og Youth Olympics
 Opstart af B&U‐weekendhold
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7.

Bemanding

Lene giver en status på bemandingen i klubben ved
sæsonstarten. Der er indgået kontrakter med (næsten) alle
lønnede trænerne. De sidste mangler blot underskrifter.
En stor gruppe trænere var været på kursus i august hos
Sylvain. Kurset har været meget vellykket, men det kræver
endnu en runde, før kursisterne er klar til at gå til eksamen.
Catharina vil tage kontakt til Sylvain for at finde tidspunktet
for næste runde.

Catharina

Nikolaj får udvidet sin rolle som fysioterapeut i forhold til
seniorfleuretfægterne. Klubbens eliteudvalg har fundet
midlerne til dette – bl.a. så Nikolaj kommer med til stævner.

8.

Post ind/ud

I september opstartes forsøget med weekendrengøring.
Naja er klar til opstart, og skal bare have en indkøring.
Der skal indkøbes det fornødne rengøringsudstyr.
Henrik udtræder af bestyrelsen – Line træder ind
Henrik kan ikke længere finde tiden til bestyrelsesarbejdet
og trækker sig derfor. Heldigvis vil han fortsat gerne hjælpe
til ved arrangementer. Tak for dit arbejde i bestyrelsen,
Henrik – og skønt, at du stadig vil gi’ en hånd i klubben, nu
bare på andre måder.

Lene spørger
Theis om udstyr

Som førstesuppleant træner Line ind i bestyrelsen. Vi byder
dig velkommen som nyt bestyrelsesmedlem  …
Tyverialarm
Københavns Kommunes beredskab har brug for en ekstra
kontaktperson, i det tilfælde, at vores tyverialarm går. Lene
vil høre Henrik, om han vil tage denne rolle – og i øvrigt
finde ud af, hvornår alarmen egentlig er slået til.
Vinterlejren
Simon har meldt sig på banen som medarrangør af
vinterlejren, der i år er en forbundslejr. Bestyrelsen hilser
initiativet velkommen og foreslår at der nedsættes et
vinterlejrudvalg. Læs mere om dette under pkt. 5,
bemanding. DFF har efter sigende sat midler af til at støtte
lejren. Det skal afklares, om det er korrekt.
’Kulturkompasset’ – Københavns Kommunes idekatalog til
udvikling af idrætsfaciliteter
Lene fortæller om Kulturkompasset og de ideer, der nævnes
vedr. Ryparkens Idrætsanlæg. Bl.a. er en udvikling af
eliteidrætsfaciliteter med, og der nævnes både flere
fægtefaciliteter og en udvidelse af Ryparkens haller. Meget
af indholdet i idekataloget passer fint ind i vores ønske om
en udvidelse af fægtesalen. Der er møde om idekataloget d.
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6. september, hvor Lene og Jesper deltager. Vores mål er at
stikke en føler ud for at se, om en evt. udvidelse af salen kan
være vores alene, eller om den skal deles med andre, for at
projektet vil have en chance for at blive realiseret. Vi
modtager i løbet af efteråret et bearbejdet arkitektprojekt,
som vi kan begynde af ’sælge’ projektet på…

9.

Næste møde

Evaluering af sommerlejr og Kulturhavn
Vi har haft endnu en super god sommerlejr – Stor tak til de
hårdtarbejdende arrangører! Inputtene til lejren har de fået
på mail. Også Kulturhavn var meget vellykket, så der kan vi
forvente at se en del deltagere til Åbent Hus fra. Yes…
Kommende møder:
Strategidag: Lene sætter en Doodle op.
Oktobermøde: d. 24. oktober kl. 18‐21
Træner‐ og Bestyrelsesdag: d. 22. november kl. 18‐21
Decembermøde: d. 5. december
Emner til kommende møder:
Kultur og godt klima på holdene (emne på T&B‐dagen)

Med venlig hilsen
Lene Jensen (referent) 

Uafsluttede og on‐going
Ansvarlig
og
deadline

Emne

Referat

Arbejdstilsynet

Der skal udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV), som skal
sendes til alle klubbens trænere.
Der skal udarbejdes en ny A5‐flyer, der kan bruges til både
børn og voksne.
Line er i fuld gang med at sætte grupper op i Facebook.

Rekrutteringsflyer
Kommunikation
Kommunikation

Det ville være en fordel, hvis der fandtes mailgrupper, som man
kunne rette målrettet kommunikation til.

Klubvæggen

Frank er i gang med opdateringen.
Naja’s morfar har fotos af alle trænere.
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Events

Eventinstruktører skal indkaldes til møde om fremtidig struktur.
Der skal findes en kontaktperson til bestyrelsen.
Lene er i gang med at få weekend‐rengøring i gang.

Emil

Kan der findes en ny tovholder? Vi vil gerne tage denne lejr op
igen.
Emil griber stafetten…

???
Emil

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

Emil

Leje af styrketræningslokalet om onsdagen.

Lene

Klubtøj

Frank tager kontakt til forhandleren. De unge skal med på råd,
da det er dem, der køber mest klubtøj.

Frank

Fægteudstyr til Havana

Vi laver en indsamling, hvor man kan donere sit gamle udstyr til
fægtere på Cuba, da herrefleuretterne skal derover.

Frank

Rengøring
Pige/kvindetræningslejr
Klubmesterskab
Kan der rokeres rundt på
træningstiderne?
Københavns Håndbold
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