Referat af bestyrelsesmøde d. 1. juli 2020
Mødenummer: 2020‐05

Deltagere:
Afbud:

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

Referent:

Lene

Referat
Ansvarlig og
deadline

Emne

Referat

1.
2.

Dagsordenen blev godkendt.
Referat fra sidste møde blev godkendt.

3.

Dagsorden
Godkendelse af
referat
Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:
Formand: Lene Jensen
Næstformand: Theis Samsig Andersen
Kasserer: Miriam Feilberg
Bestyrelsesmedlemmer:
Catharina Winterberg
Line Munk
Frank Ruszkai
Line Vaaben
Suppleanter:
Heike Weyhreter
Philippe Bonnet
Philippe, velkommen til – vi glæder os over at have dig med
ombord i bestyrelsen!

4.

Evaluering af
generalforsamlingen

Vi har fundet en god form på vores generalforsamling, så holder
vi fast i. Bestyrelsen tog en runde på hvilke input ved
generalforsamlingen, vi hver især havde hæftet os mest ved og
vil prioritere i den nye sæson:







Vi vil være endnu skarpere på økonomiopfølgningen.
Fokus på om muligt at få budgettet til at gå i nul, så
egenkapitalen bevares trods Corona‐året og i
fremtiden.
Medlemskommunikation er vigtig og skal prioriteres.
Det kunne være godt at lave en tidsplan for
haludvidelsesprojektet, og at kommunikere ud til
medlemmerne, hvad det er, vi arbejder for og hvordan
vi vil gøre det.
Skulle man reservere en pulje af egenkapitalen til
haludvidelsen? Dette vil nok kræve en
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generalforsamlingsbeslutning, men kunne være en god
måde at sikre klubbens fremtid på. Vi ser hvordan vi
kommer ud af Corona‐året. Så tager vi stilling til, om det
er det, vi vil gøre.
5.

’Learning from
Corona’

Bestyrelsen kiggede på, om aktiviteterne under Corona har lært
os noget, der med fordel kunne tages med ind i den nye sæson:













Det er en god ide at veksle mellem fysiske og virtuelle
bestyrelsesmøder. Vi skiftes mellem de to mødeformer.
De fysiske møder reserveres til ideudvikling og
projektlignende aktiviteter, mens de virtuelle møder
primært er, når der skal træffes beslutninger om drift
og enklere problemstillinger.
Godt at give mulighed for at vælge mellem ’træning’
og træning+’ på voksenholdene. Det giver
medlemmerne mulighed for at vælge det
træningsniveau, der passer dem bedst.
Tilmelding er en god ting. Når man tilmelder sig, så
forpligter man sig på en god måde, og det kan være en
god motivation, at der er nogen, der venter på en og
glæder sig til at man kommer. Tilmelding er også et god
planlægningsredskab for trænerne.
Facebook‐ugeplan er en god ide. Det giver god
kommunikation mellem trænere og medlemmerne og
det motiverer.
Skulle man indføre pre‐booking af lektioner
voksenholdet? På talent/eliteholdene pre‐booker man
lektionerne, så man ved, hvornår man er på. På
børneholdene fordeler trænerne lektionerne, så alle får
lektioner efter behov. Måske skulle det overvejes, om
en form for styring af lektionerne også kunne god på
voksenholdet?
Gør fejning og oprydning til en fast rutine på alle hold.
Lige nu er medlemmerne nødt til at deltage i den
daglige rengøring, men vanen med at hjælpe med at
holde rent og ordentligt i sin klub bør vi tage med os fra
Corona‐tiden! Bestyrelsen foreslår, at det i den
kommende sæson bliver en fast rutine på hvert hold, at
man slutter af med at bruge 5‐7 minutter på at feje gulv
og rydde op i fægtesalen og klublokalet.
Udstyrsleje holder vi fast i. Dels fordi vi er nødt til det,
da det fortsat ikke kan forsvares at deles om udstyr, og
dels fordi det er rimeligt at faste medlemmer enten skal
have deres eget udstyr eller skal betale for at slide på
klubbens udstyr. Det skal dog vurderes, om der er
nogen hold, som skal have særlige regler for brug af
klubudstyr – fx begynderholdene. Leje skal køres over
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kontingentet. Line M. vil kigge på at lave en
standardkontrakt for udlejning af udstyr.
6.

Post ind/ud

Line M.

Vi har fået støtte fra DIF og DGI’s Corona‐hjælpepulje
Alle klubber har fået en tredjedel af deres tab kompenseret. Det
betyder, at Trekanten har fået 44.000 kr. i kompensation. Det
hjælper bestemt i klubkassen…
Trekantens Sommerkiosk
Projektet er i gang – det bliver spændende at se, om det
kommer til at give penge i klubkassen!
Udviklingsplanen
Vi dedikerer et møde i august til at danne os et overblik over
status og lægge os en plan for færdiggørelsen.

Miriam kigger på
status

DFF’s repræsentantskabsmøde
Mødet afholdes d. 30. august kl. 10. Alle, der vil opstille til en
post i bestyrelsen/udvalgene, skal udfylde en opstillingsblanket.

Catharina giver
Erik en blanket

Møde med Idræt Østerbro om vedligehold af fægtesalen
Jesper holder i denne uge et møde med vores nye
kontaktperson.
Sponsorkursus
Kurset starter op i september igen. Catharina og Karin er på!
Sommerlejren
Arbejdsgruppen er ved at lave en ny invitation efter de nyeste
Corona‐regler vedr. deltagere og antal. Der er rigtig pæn
tilslutning til lejren. Dejligt!
Oprydning og orden i klublokalerne
Vi tager en oprydningsrunde og sætter sedler på bl.a. sko og tøj
i tørrerummet.
Theis køber vaskekurve, så vasketøj ikke ligger på gulvet.
Foreningspuljen
I lyset af Corona og at det er uforsvarligt at dele masker og tøj,
søger Lene midler til indkøb af dette – ikke mindst som et led i
børnerekrutteringsindsatsen.
7.

Næste møde

Theis?
Theis

Lene

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.
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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) 

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.
Frank sætter salget i gang og laver plakater for det.

Lene +
Jesper

Haludvidelsesprojekt

Lillebrorlotteriet
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