Referat af bestyrelsesmøde d. 20. august 2020
Mødenummer: 2020‐06

Deltagere:
Afbud:

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

Referent:

Lene

Referat
Ansvarlig og
deadline

Emne

Referat

1.
2.

Dagsordenen blev godkendt.
Referat fra sidste møde blev godkendt.

3.

Dagsorden
Godkendelse af
referat
Samarbejde med
Københavns
Håndbold

Københavns Håndbold har kontaktet Trekanten om muligheden
for et fællesstyrketræningslokale, da de har overtaget
Idrætsprojektets lokaler bag vores styrketræningslokale. Lene
og Malte har haft møde med håndboldklubbens formand for at
tale nærmere om de potentielle muligheder. Der er nu
indhentet information nok til at bestyrelsen kan træffe
principbeslutning om, om Trekanten skal gå ind i et 1‐årigt
forsøgsprojektet om dette.
Fordelen for Trekanten ved at gå ind i projektet er, at vi kan få
adgang til et endnu større styrketræningsrum med flere
maskiner og redskaber og bedre plads til øvelser, der kræver fri
gulvplads.
Projektet
Projektet går kort beskrevet ud på at håndboldklubben køber
det styrketræningsudstyr, som de har brug for, og som
supplerer vores. Herefter skal der aftales et ugeskema for,
hvordan klubberne deler tiderne i styrketræningslokalet mellem
sig. Døren mellem de to lokaler bibeholdes, men begge klubber
kan træne i begge lokaler. Klubberne deles om udgifter til
serviceaftaler, renhold, osv.
Input til projektet
Bestyrelsen drøftede projektet, og der kom følgende input til
det oplæg Lene og Malte havde lavet:
‐ Samarbejder på tværs af klubber er interessant. Vi kan
lære fra hinanden og trække på fælles ressourcer.
‐ Samarbejder kan give inspiration på tværs på leder‐,
træner‐ og medlemsniveau.
‐ Det er en forudsætning for projektet, at der kan opnås
enighed om fordelingen af tiderne i rummet.
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Kan det mon lade sig gøre, at medlemmer fra begge
klubber er i lokalet på én gang indimellem? I hvert fald,
når der ikke længere er COVID‐19?
Det er vigtigt, at der indkøbes kvalitetsudstyr, og at
tilstanden af vores udstyr dokumenteres ved indgåelsen
af aftalen.
Ejer af styrketræningsudstyr er den, der har betalt det.
Der skal tænkes over det praktiske som bl.a.
adgangsforhold og forsikring.

Beslutningen er at:
 Trekanten vil gerne gå videre med af afsøge, om der
kan opnås enighed med Københavns Håndbold om et
1‐årigt forsøgsprojekt om at dele
styrketræningsfaciliteter.
 En forudsætning for, at vi går ind i projektet er, at der
kan nås til enighed om fordelingen af tider i
styrketræningslokalet.
 Det skal sikres, at adgang til hinandens lokaler sker på
en fornuftig og forsikringsmæssigt gennemtænkt måde.
Hvis Trekantens nøglesystem skal omlægges, må det
være en udgift, vi deles om.
Handling:
 Lene og Malte går videre med dialogen i
håndboldklubben med sparring fra Theis.
4.

Indtægtsgivende
virksomhed

Malte har i perioden, hvor Klub‐Kiosken har været åben,
konstateret, at der er klubber på Ryparkens Idrætsanlæg, der
savner et sted til socialt samvær efter træning. Flere af dem har
udtrykt, at Trekantens klublokale er rigtig hyggeligt, og de
kunne godt tænke sig at høre os, om de måtte låne det mod at
købe deres drikkevarer i vores Klub‐Kiosk, så vi på den måde får
nogle nye, faste indtægter.
Dette har ført til, at Lene, Malte og Theis har udarbejdet et
oplæg, der handler om muligheder og betingelser, hvis
klublokalet skal kunne udlånes helt generelt.
Oplægget blev drøftet, og der kom mange gode input og
argumenter for, hvorfor et generelt udlån af klublokalet ikke
synes at være en god ide.
Derimod giver det god mening for os at se på muligheder for
klubsamarbejder, hvor der er tale om reelle samarbejder, dvs.
hvor vi hjælper en klub med noget, og de hjælper os med noget
andet. For Trekanten vil meget gerne samarbejde med de andre
klubber på anlægget.
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Det kunne også være interessant at se på, om klubberne på
idrætsanlægget sammen kunne få lov af KulturØ at omdanne
det gamle cafeteria til et hyggeligt fælles samlingslokale, som
dækker de ’lokaleløse’ klubbers behov.
Det blev besluttet at:
‐ Trekanten har ingen interesse i generelt at udlåne
klublokalet ud til alle, der har et ønske om at låne det.
‐ Trekanten vil derimod gerne indgå reelle samarbejder
med andre klubber på idrætsanlægget.
‐ Trekanten vil kigge på, om der kan skabes reelle
samarbejder mellem de to klubber Ældreidræt og PAN
Volleyball, der har rettet konkrete forespørgsler.
‐ Trekanten vil høre KulturØ om muligheden for at
klubberne på idrætsanlægget sammen omdanner det
gamle cafeteria til et fælles samlingslokale.
Handling:
‐ Lene kigger på, om der kan indgås et reelt samarbejde
med Ældreidræt.
‐ Efterfølgende kigges der på, om der også kan indgås et
reelt samarbejde med PAN Volleyball.
‐ Theis kontakter KulturØ om muligheden for
omdannelse af det gamle cafeteria til fælles
samlingslokale på tværs af klubberne på
idrætsanlægget.
5.

Bemanding, den
daglige træning og
sommerlejren

Træning og bemanding
Lene giver en status på sæsonens ugentlige skema for samtlige
hold i klubben:
‐

‐
‐

‐

B&U‐styrketræningsholdet for fleuretfægtere holder
flyttedag fra torsdag til mandag. Dette skal
kommunikeres ordentligt ud til forældrene.
Kårdefægterne er velkomne på holdet.
Kolja kan i år kun stå for morgentræning.
Jonas er stoppet som fysisk træner. En afløser er endnu
ikke fundet, men hans hold kan godt træne forsvarligt
alene.
De trænere, der endnu ikke har fået skemaer fra deres
uddannelser, skal, når de får dem, oplyse Lene/Malte
om, om de igen i år kan fortsætte på de hold, som de
havde sidste år.

Sommerlejr
På trods af COVID‐19‐situationen var det lykkes
sommerlejrudvalget at lave en fantastisk sommerlejr.
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Vi havde international deltagelse, vi havde et stærkt og
internationalt trænerteam, der var masse af gode
fægteoplevelser, dejlig forplejning og deltagerne var glade for
lejren – og så lykkedes det ovenikøbet for sommerlejrudvalget
at skabe et særdeles flot overskud på lejren!
Kæmpe tak til Catharina, Philippe, Malte og de mange frivillige,
der fik lejren til at køre så fantastisk flot !
6.

Update med Ed og
Malte

Ed og Malte besøgte bestyrelsesmødet til sæsonens første
update. Her er hovedpunkterne fra den gode snak, vi havde:
‐

‐

‐

‐

‐

7.

Post ind/ud

Det var en super sommerlejr! Tænk at det kunne lade
sig gøre på trods af COVID‐19. Dejligt at de
internationale deltagere kommer igen år efter år. Tak til
dem, der gjorde det muligt …
Rekrutteringsindsatsen virker. Det er dejligt at se, at
der er kommet nye børn på holdene her efter
sommerferien. Bl.a. er B&U‐tirsdagsholdet nu blevet så
stort og stabilt, at dynamikken holdes, selv om en stor
del af holdet til næste år skal rykke op på aftenholdet.
Rekrutteringsindsatsen skal naturligvis fortsættes.
Økonomiske og motiverende delmål. Det er
motiverende og inspirerende for både trænerne og
bestyrelsen, hvis klubbens langsigtede mål opdeles i
delmål, så vi kan måle, om vi opnår det, vi gerne vil.
Bestyrelsen vil arbejde videre på denne måde. Der er et
vigtigt gensidigt samspil imellem bestyrelsen og
trænerne i forhold til at udstikke og udføre retningen,
klubben skal arbejde i.
COVID‐19. Med de stigende smittetal, kommer Corona
på sin vis tættere på. Nu er det de unge, der bliver
smittet, og det øger risikoen for, at der en dag er en i
Trekanten, der konstateres smittet. Klubben skal have
en beredskabsplan for det tilfælde. Lene og Malte går i
gang med at lave et udkast til opdaterede COVID‐19‐
retningslinjer, der også indeholder planer for det
tilfælde, at en i klubben konstateres smittet.
Women in sports: Ed fortæller mere om d. 29. august,
hvor der afholdes en temadag i klubben om kvinder og
piger i sport. Alle trænere er velkomne. Ed sender en
reminder om temadagen.

Trekantens Klub‐Kiosk
Det går rigtig fint, og det er nu sikkert, at kiosken kommer til at
give overskud. Godt gået, Malte og Theis!
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Udviklingsplanen
Miriam måtte desværre melde afbud i dag, så dette punkt
udskydes til næste møde.

Miriam

DFF’s repræsentantskabsmøde
Enkelte af de opstillede fra Trekanten mangler at indsende
præsentationsmateriale. De har fået en venlig rykker fra DFF.
Møde med KulturØ om vedligehold af fægtesalen
Jesper har holdt møde med KulturØ om manglende vedligehold
af klubbens lokaler, såvel indvendigt som udvendigt. Der er
udarbejdet referat, men der er ikke sket noget fra Københavns
Kommunes side endnu.
Sponsorkursus
Catharina og Karin er klar med udkast til et spørgeskema til
udsendelse blandt klubbens medlemmer. Spørgeskemaet
udsendes, når de har fået input fra bestyrelsesmedlemmerne til
udkastet.
Diversity Badge
En af Trekantens tidligere medlemmer er medstifter af dette
brand, der støtter rummelighed og diversitet. Trekanten bakker
op om denne tanke og tilmelder sig projektet.
Åben Skole
Line M. arbejder ufortrødent videre. Vi vil gennemføre så
mange skoleforløb, som det er muligt med de nuværende
COVID‐19‐restriktioner.
Foreningspuljen
Der søges om masker, brystpansere til piger og et ekstra sæt
plasticudstyr.

Catharina og
Karin udsender…

Malte tilmelder
os projektet

Line M.

Lene

Forsikring
Theis har meldt skaderne efter indbruddet i april til
forsikringsselskabet.
Udstyrsleje
Under COVID‐19 kan vi ikke dele masker og andet udstyr. Lene
og Theis kigger på en prisliste, som afspejler klubbens risiko og
slid på udstyret.
Rengøring i klubben under COVID‐19
Vi skal huske, at de, der ikke trænede i sommers, ikke er inde i
rutinen med at vi skiftes til at gøre rent efter træningen. De skal
fortælles, at den frivillige indsats med rengøringen er
præmissen for, at vi kan træne. Trænerne skal huske at
italesætte det. Theis gør det samme på voksenholdet.

Side 5 af 7

Lene og Theis

Trænerne og
Theis

Referat af bestyrelsesmøde d. 20. august 2020
Mødenummer: 2020‐06
Førstehjælpeskabet
Vi spørger Heike, om hun vil stå for at holde opsyn med det nye
førstehjælpsskab i gangen.

8.

Næste møde

Catharina

Oprydning i glemmekassen
Anne Kristine rydder glemmekassen i den kommende tid. 
Kommende møder:
Bestyrelsesmøder:
D. 19. august kl. 18.00‐20.30: Bestyrelsesmøde i klubben
D. 22. september kl. 19‐21: Virtuelt bestyrelsesmøde
Miriam laver en Doodle for at finde datoer for resten af året.
Vi skal huske at svare på Doodlen – også dig, Lene ;‐)
Emner til kommende møder:
August:
‐ Udviklingsplan 2020‐2025
‐ Indtægtsgivende virksomhed
‐ Revideret budget
‐ Updates m. Ed og Malte
‐ Repræsentantskabsmøde i DFF

Senere møder:
‐ Tøjsalg
‐ 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
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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.
Frank sætter salget i gang og laver plakater for det.

Lene +
Jesper

Haludvidelsesprojekt

Lillebrorlotteriet

Side 7 af 7

Frank

