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Ansvarlig og
deadline

Emne

Referat

1.

Dagsordenen godkendes

2.

Godkendelse af
dagsorden
Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig. Der var ingen ændring i
bestyrelsesposternes fordeling.
Formand: Lene
Næstformand: Catharina
Kasserer: Miriam

3.

Evaluering af
generalforsamlingen

Der var enighed om, at vi havde fundet en god form på
generalforsamlingen, og at en længde på ca. 2 timer inkl. et
indlæg ved en gæst er en passende tidsramme.
Det er hyggeligt og velfungerende med fællesspisning før
generalforsamlingen. Til næste år skal vi bare huske også at
købe ind til hygge efter generalforsamlingen ;‐)

4.

Introduktion til
bestyrelsesarbejde i
Trekanten

Miriam giver en introduktion til, hvordan
bestyrelsesarbejdet i Trekanten er skruet sammen. De
vigtigste punkter fra forretningsorden og vedtægter nævnes,
og begge dele udsendes til de nye bestyrelsesmedlemmer.
Årshjul
Der tages en status på årshjulets opgaver her op til
sommeren:
 Næste sæsons hold og trænerbemanding er under
planlægning
 Stævneplan for B&U er lagt
 Sommerlejrplanlægningen kører på skinner
 Der er funder lokaler til Trekanten International
 Der skal findes lokaler til Trekanten Open.
Datoer: 27.‐28. oktober eller 3.‐4. november?
 Trænere skal have besked om muligheden for
deltagelse i Sylvain’s kursus i august
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5.

Dræb udeståender!

Den dramatiske titel dækker over, at punkterne under
’Uafsluttede eller on‐going’, som sidder sidst i hvert referat,
enten skal opgives eller have en person, der er ansvarlig for,
at der sker noget på sagen.
Listen gennemgås. Følgende poster får nye ’ejere’:
 Arbejdspladsvurdering (APV):
Vi skal gennemføre en sådan. Der ligger skemaer på
www.arbejdstilsynet.dk, som vores lønnede trænere
skal udfylde.
 Kommunikation: Line får frie hænder til at danne
Facebook‐grupper for bl.a. dommere, forældre, osv.
 Klubvæggen skal opdateres. Morten har fotos af
trænere og bestyrelsesmedlemmer. Evt. manglende
skal tages.
 Postkasse skal opsættes.
De øvrige poster udføres fortsat af de personer, der pt. står
på listen. Så husk at tage et kig på listen sidst i referatet og
se, om du ’skylder’ noget ;‐)

6.

7.

Bemanding af udvalg

Foreningspuljen:
Hvad skal vores projekt
være?

Frank

Line
Frank
Jesper
Alle skal tjekke
listen!

Punktet udskydes til næste møde eller strategidagen.
Dog drøftes Stævneudvalgets struktur kort.
Lene foreslår, at der måske i stedet dannes arbejdsgrupper
for de enkelte stævner – Trekanten International, Trekanten
Open og DM. På den måde kan den enkelte frivillige ’nøjes’
med at arbejde med det stævne, som de har direkte
interesse i, hvilket er mere motiverende. Der er især brug
for frivillige kårdeforældre til at tage ansvar i forhold til
Trekanten Open. Der skal tages kontakt til kårdegruppen
vedr. dette.

Lene kan
udarbejde forslag
til struktur

Det er i hver arbejdsgruppe helt nødvendigt, at der udpeges
en koordinator, der har det samlede overblik over såvel
opgaver og økonomi.

???

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

Lene spørger
Theis

Lene fortæller om Foreningspuljen, som er en pulje på 45
mio. kr. årligt, som fordeles bredt blandt foreninger, der har
projekter, der skaber udvikling og vækst i
foreningsdeltagelsen. Hver klub har ét skud i bøssen hvert
år, så vi skal have skruet et godt projekt sammen.
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Vores temaoverskrift for ansøgningen er ’Rekruttering inden
for B&U‐gruppen’. Med dette i baghovedet gennemførte vi
en brainstorm. Output af den var en lang række gode ideer
til, hvordan vi kunne få flere B&U‐medlemmer.
Ideer til B&U‐rekruttering:
 Vi skal ud og vise os frem alene
 Søg penge til Leon Paul med ’bip’
 Frivillige tager ud til SFO’er og laver fægtning
 Lav træning og events, hvor børnene kan følges ad
med venner og klassekammarater
 Åben Skole
 Hold din fødselsdag i klubben!
 Internationale Skoler
 En fælles koordinator for event og rekruttering
 Projektledelse
 Vi skal specialistuddanne vores B&U‐trænere.
Fokus: Det sociale og pædagogiske
 Vi skal forbedre vores produkt: Hvad er egentlig den
gode børnetræning?
 Giv en handske, drikkedunk, T‐shirt i velkomstgave
 Giv god forældreintroduktion ved indmeldelse
 Sigt mod 1. og 2. klasserne
 Lav nye flotte foldere
 Reklamer for Familiefægtning
Analyse: Grunde til at B&U‐rekruttering er blevet sværere…
 Vores træningstidspunkter er for tidlige
 Fægtning er ikke i forældrenes ’sports‐sfære’
 Vi er dårlige til at reklamere
 Vi prioriterer B&U for lidt. Vi skal have et
superprodukt at tilbyde.
 Fægtning opfattes af nogle piger og forældre som
’lidt for vildt’ og ’farligt’
 Ryparken ligger lidt afsides
 Vi skal ud til børnene – i dag skal de komme til os
 Der er så mange muligheder i dag for børn
 Vi er ikke synlige i medierne som en klub i
lokalområdet
Gruppen, der arbejder med rekruttering og ansøgningen er:
Lene, Line, Frank, Emil og Carsten Horn.
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8.

Post ind/ud

Beslutning vedr. tidligere medlem, der skylder kontingent
Pga. alvorlig sygdom i familien besluttes det at eftergive det
skyldige beløb.
Dødsfald
Klubbens tidligere voksentræner Jørgen Langvad er
pludseligt død. Klubben har sendt blomster til begravelsen
og en personlig hilsen til de efterladte. Ære være hans
minde.
Der skal tages kontakt til vores forhandler af klubtøj
Der har været noget tvivl om, om vores hidtidige forhandler
af klubtøj ønskede at fortsætte samarbejdet. Han har nu
skrevet, at han er interesseret i et fortsat samarbejde. Frank
tager kontakt til ham.

9.

Næste møde

Saml fægteudstyr ind til Havana
På Cuba, hvor vores elitefægtere i år skal fægte stævne,
mangler fægterne alt. Vi laver derfor en indsamling, hvor
man kan donere sit gamle udstyr til det gode formål. Frank
organiserer indsamlingen.
Kommende møder:
Lene sætter Doodle op ud fra følgende oplæg…
Augustmøde: Efter d. 20. august
Strategidag: weekend i september (minus 29.‐30. sept.)
Oktobermøde: fra d. 22. oktober og frem
Træner‐ og Bestyrelsesdag: Torsdage i november
Decembermøde: første uge af december

Emner til kommende møder:
Udvalgene
Rekruttering og fastholdelse
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Hjemmeside
Klubbens værdier og kultur

Med venlig hilsen
Lene Jensen (referent) 
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Arbejdstilsynet

Der skal udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV), som
skal sendes til alle klubbens trænere.
Der skal udarbejdes en ny flyer på baggrund af Jakob og
Franks nye skabeloner.
Vi har brug for bedre kommunikationskanaler vedr. bl.a.
stævner, dommere, mv.
Den skal opdateres!
Naja’s morfar har fotos af alle trænere.
Fysisk postkasse skal indkøbes og opsættes.

Rekruttering, B&U
Kommunikation
Klubvæggen
Fysisk postkasse
Events

Frank
Lene
Line
Frank
Jesper
Emil

Klubmesterskab

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?
Kan der findes en ny tovholder? Vi vil gerne tage denne lejr
op igen.
Henrik tog opgave, men vi skal lige have en anden på også

Åbent Hus

Conrad har fået datoer og et budget til at booste.

Conrad

Kan der rokeres rundt på
træningstiderne?
Revideret skitse til udvidelse
af fægtehal

Formål: At vi kan få flere hold ind på salen på den samme
tid.
Lene kontakter arkitekt Kent Brogaard med henblik på at få
rettet skitsen endeligt til, og få udarbejdet en prissætning af
projektet.

Emil
Lene

Københavns Håndbold

Leje af styrketræningslokalet om onsdagen.

Lene

Rengøring
Pige/kvindetræningslejr
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