Fægteklubben
Trekanten

Referat af bestyrelsesmøde d. 21.1.2020
Mødenummer: 2020‐01

Deltagere:
Afbud:

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

Referent:

Lene

Referat
Ansvarlig og
deadline

Emne

Referat

1.

Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse af
dagsorden
Godkendelse af
referat

Referat blev godkendt. Opfølgning:
APV
Udarbejdelse og ophængning af liste med diverse relevante
telefonnumre og kontaktpersoner til trænerne. Inkl. nudging
om sikkerhed og beredskabsplan ved traumatiske oplevelser.
Lene har modtaget de relevante numre og laver en planche til
ophængning på trænerkontoret.
Opsætning af brandslukker.
Brandslukkeren på salen duer ikke. Theis bestiller en ny.

Theis

Planlægning og afholdelse af arbejdsweekend.
Lene indkalder et hold til en arbejdsdag.

Lene

Ed og Malte skal have adgang til skadesforebyggende massage.
Line har fået et tilbud på en ambassadøraftale, der giver halv
pris på alle behandlinger i 2020. Det bliver den, vi spiller ud.

Line M.

Planlægningsmøde mellem Forretningsudvalget og det
fastansatte personale vedr. ugeskema, rejser og ferieafvikling.
Et sådant møde skal holdes – gerne i starten af 2020.

Forretningsudvalg

Social Media
Der er ikke afholdt samtaler med ansøgerne endnu. Theis og
Line M. holder samtaler først i 2020.
3.

Besøg af Malte

Lene

Malte giver en status for resultater og oplevelser siden sidst.
Juniorholdet ligger pt. nr. 9 i verden, og seniorholdet havde en
god weekend i Paris. Der er stor tilfredshed med holdenes
udvikling.
Team Copenhagen har stort fokus på træneruddannelse.
Trekanten har samme fokus, og det er vigtigt at få så mange
trænere som muligt på DIF‐kurser og andre relevante
træneruddannelser. Det er fx besluttet, at alle trænere skal
have en uddannelsesplan.
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Jonas Haxthausen stopper som fysisk træner i klubben, og
Malte er i dialog med Simon Skov Andersen om at overtage
arbejdet efter Jonas. Bestyrelsen tilslutter sig dette. Det er en
forudsætning, at Simons løn er et årligt skattefrit honorar. Det
drøftes også, at Malte og Ed skal hjælpe de to øvrige frivillige
fysiske trænere med at lægge programmer med en passende
hårdhedsgrad.
På B&U‐fronten går det godt med rekrutteringen. Det er derfor
nu vigtigt at få taget hul på at skabe en struktur, som kan fører
fægterne fra nybegyndere til fremtidens talenter. Strukturen
skal bl.a. drøftes ved et B&U‐trænermøde d. 26. januar.
Lene fortæller, at DFF planlægger dommerkurser, og beder om
navne på klubbens kandidater. Ed har sendt navnene til DFF.
Klubben bruger rigtig mange ressourcer på trænerlønninger, da
det er vigtigt for klubbens udvikling. Malte opfordrer til, at vi
begynder at regne på, hvor mange nye medlemmer, der skal til,
for fx at kunne ansætte en træner mere på de største hold.
Forretningsudvalget kigger på dette.
4.

Økonomi

Miriam gennemgår klubbens foreløbige resultatopgørelse ved
udgangen af 2019. Der er nogle irriterende store poster
imellem, som vi gerne skal have gjort mindre, fx vedr.
våbenreparationer.
Alle skal kigge på opgørelsen til mødet i februar. Desuden
holder forretningsudvalget en temamøde om budgettet.

5.

Udviklingsplan – vi
arbejder videre…

Forretningsudvalg

Alle + FU

Mission og vision ligger nu fast:


VISION: Fægteglæde, fællesskab, udvikling og
ambitioner i verdensklasse!



MISSION: Vi ønsker, at alle fægtere kan realisere deres
ambitioner og udvikle sig sportsligt og menneskeligt i en
klub, der bygger på fællesskab og frivillighed og er
drevet professionelt.

Otte indsatsområder er indkredset:
 Sammenhængskraft – at skabe en fælles klubfølelse
 En stærk B&U‐afdeling – klubbens børn er klubbens
fremtid
 Talent‐ og Elitearbejde – vi er fortsat super ambitiøse
på dette felt
 Udvikling af træningstilbuddene – hvordan kan vores
træning blive endnu bedre
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Organisering og personale – udvikling af trænere,
sportschef og nye jobfunktioner
Fysiske rammer – udvidelse af fægtesalen
Indtægtsgivende virksomhed – hvis vi har flere
indtægter, kan vi lave flere fede ting
Projekter (tag dem og løb med dem) – gode rammer for
at føre gode ideer ud i livet

Forretningsudvalget havde et udkast klar til indsatsområdet
’Organisering og personale’, som blev drøftet i bestyrelsen.
Også Line M. og Maltes udkast til indsatsområdet ’Projekter’
blev drøftet. Der kom gode input til begge udkast, som der kan
arbejdes videre med af tovholderne.

Forretningsudvalg
Jesper/Simon
Theis/Frank
Line M./Malte

Miriam

Ved næste bestyrelsesmøde d. 26. februar skal så mange af de
resterende tovholdere have udkast klar til fælles drøftelse.
6.

Post ind/ud

Trekantens nye Venner + Støttemedlemsskaber
Giv info om dette ved indmeldelse! Det vil skabe god
opmærksomhed.
Rekrutteringsprojekt
Line har tre skoleprojekter i gang. Desuden er der en aftale med
en børneinstitution. Når Natalia vender hjem, kan Line lave
aftaler med hende under ’Samarbejdspuljen’.

Lene

Line M.

Familiefægtning skal i Lorry
Catharina har fået sat en aftale op med Lorry, hvor
Familiefægtning præsenteres som weekendens familieaktivitet
d. 26. januar. Der skal filmes i klubben d. 23. januar. Lene finder
statister, der kan medvirke.
Experimentarium
Hele sommeren er der OL‐events for børn og familier på
Experimentarium, og fægtesporten er via DFF inviteret til at
deltage. Trekanten vil gerne være med, og byder ind med
datoer, når antallet af interesserede fægteklubber kendes.
Urban Sports Club
Vi har via DFF fået muligheden for at lave et firmapartnerskab
med Urban Sports Club. Partnerskabet er målrettet voksne, der
ønsker at prøve fægtning uden klubmedlemsskab. Hvis vi laver
et partnerskab, skulle det være vedr. introholdet om mandagen
kl. 17.30‐19.00. Line holder møde med dem for at se, om det er
noget for os. Derefter skal trænerne også synes det er en god
ide, hvis det skal være.

Side 3 af 5

Lene er pt.
tovholder

Line M.

Fægteklubben
Trekanten

Referat af bestyrelsesmøde d. 21.1.2020
Mødenummer: 2020‐01

’Årets talent’ og ’Årets talenttræner’
Trekanten indstiller Malte som årets talenttræner og
juniorholdet som årets talent. Prisen uddeles ved DM‐festen på
Rådhuset. Vi krydser fingre!
Lillebror‐lotteriet
Line M. har gode erfaringer med at sælge Lillebrorlotteri. Frank
griber ideen, da han og Theis arbejde med indtægtsgivende
virksomhed som indsatsområde i klubben.
Line skal sende materialet fra lotteriet til Frank.

Line M.

Events og anden indtægtsgivende virksomhed
Vi skal til at arbejde målrettet med dette. Lene har samlet en
brainstormgruppe, der mødes d. 23. februar kl. 12.45‐14.15.

Lene

Input til næste nyhedsbrev
Poul er tilbage / Nyt træningstøj trykkes nu / Team CPH‐
ansøgning / KM 2020 / Fastelavn for B&U.
7.

Næste møde

Frank

Kommende møder:
Bestyrelsesmøder:
26. februar kl. 18‐21: Bestyrelsesmøde i klubben
15. marts kl. 10‐15: Temamøde om udviklingsplanen
(hos Catharina, Holbergsgade 13, 1. sal)
Emner til kommende møder:
‐ Økonomi: resultatopgørelse 2019
‐ Strategiplan 2020‐ 2025
‐ Updates m. Ed og Malte
‐ Haludvidelse, feedback fra idrætspolitisk konsulent +
status
‐ Ambassadøraftale med Sportsfyssen
‐ Generalforsamling
‐ Repræsentantskabsmøde
‐ Polter og events
‐ GDPR

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

Klubvæggen

Morten har taget nye fotos. Frank har også nogle.

Frank

Pige/kvindetræningslejr

???

Klubmesterskab

Kan der findes en ny tovholder? Vi vil gerne tage denne lejr op
igen. Måske kan det være en del af Eliteudvalgets pige‐projekt?
Hvem griber stafetten…

GDPR

Theis og Catharina kommer med udspil.

Vedtægtsændring

Vores vedtægter er revideret, men den nye version skal på
hjemmesiden.

Forældremøde for B&U

Line planlægger og indkalder til et forældremøde.

Catharina
og Theis
Theis:
Send til
Frank
Line V.

To‐do‐listen:
Nu i visuel form!
Ansættelse af Natalia i
2020

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

Lene

Lene og FU kigger på de økonomiske muligheder og skruer et
projekt sammen.

Lene + FU

Side 5 af 5

???

