Fægteklubben
Trekanten

Referat af bestyrelsesmøde d. 14.4.2020
Mødenummer: 2020‐03

Deltagere:
Afbud:

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

Referent:

Lene

Referat
Ansvarlig og
deadline

Emne

Referat

1.

Dagsordenen blev godkendt.

2.
3.

Godkendelse af
dagsorden
Godkendelse af
referat
Økonomi

Referat af ekstra telefonmøde blev godkendt.
Miriam har udarbejdet et bearbejdet budget, der afspejler de
økonomiske udfordringer vi får pga. Corona‐situationen, der
fører til aflysninger af mange af vores indtægtsgivende
aktiviteter. Udkastet blev gennemgået, og supplerende forslag
til besparelser blev aftalt.
Bestyrelsen godkendte herefter det reviderede budget.
Miriam laver den endelige version.

Miriam

Det blev drøftet, om klubben skal søge regeringens
kompensationsordning vedr. delvis lønrefusion. Som det ser ud
i øjeblikket med udsigt til, at der sandsynligvis snart kan åbnes
for træning i små grupper, hvilket er ret ressourcekrævende (1
times træning på et hold med 25 personer vil med de
nuværende regler om forsamlinger tage 3 trænertimer at
afvikle), blev det dog besluttet at vente og se tiden an, før
ordningen evt. bliver søgt.
Lene indkalder til et møde mellem cheftræner, sportschef og
forretningsudvalget. Catharina står til rådighed ved mødet, hvis
der er behov for det.
4.

Generalforsamling
2020

Lene

Indkaldelsen er udsendt, men meget tyder på at
generalforsamlingen vil blive udskudt. Vi producerer og
udsender dog generalforsamlingsmaterialet efter den
nuværende tidsplan.
Anden reminder om generalforsamling, bl.a. med frist for at
melde sit kandidatur skrives af Lene.

Lene

Udvalgsberetninger: Udvalgsformændene (deadline: d. 5. maj)
Mad til fællesspisning: Catharina laver sin legendariske chili!
Snacks og drikkevarer til bagefter: Frank køber ind.
Dirigent: Lene spørger Erik Rykind‐Blarke

Udvalgsformænd
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5.

6.

Vejledning til dirigenten: Theis sender den til Erik.

Theis

På valg i år er Lene, Miriam og Frank. Alle tre genopstiller.
Desuden skal der vælges to suppleanter. Lene beder Malte om
at komme med forslag til kandidater.

Lene

Dansk Fægte
Forbunds
repræsentantskabs
møde

Trekanten vil om muligt gerne stille en kandidat til posten som
forbundets kasserer. Catharina har spurgt tre af klubbens
medlemmer og forældre, om det kunne være en opgave for
dem. En har takket nej. En har udbedt sig mere betænkningstid.
En bliver kontaktet efter mødet i dag.

Post ind/ud

Udviklingsplanen
Vi arbejder videre med planen ved messenger‐møder.
Lene laver en tidsplan, så vi når rundt om alle
handlingsplanerne.
Lillebror‐lotteriet
Frank har modtaget de 600 lodder. Fristen for salg er udskudt.
Frank finder nu ud af, hvordan salget skal gribes an.

7.

Næste møde

Motivu
Theis har modtaget et nyt tilbud fra dem om at hjælpe klubben
med at skaffe Facebook‐sponsorer. Theis vil få afklaret de
spørgsmål, som bestyrelsen stillede til tilbuddet og vender
derefter tilbage med svar.
Kommende møder:
Bestyrelsesmøder:
13. maj, kl. 19‐20.30: Bestyrelsesmøde, via messenger
26. maj, kl. 17.30‐19.45: Generalforsamling med fællesspisning
Emner til kommende møder:
‐ Generalforsamling 2020: Forberedelse, bemanding,
forslag, beretninger
‐ Strategiplan 2020‐2025
‐ Updates m. Ed og Malte
‐ Repræsentantskabsmøde i DFF
‐ 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

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

Urban Sports Club

Theis er i gang med at finde ud af, om det er noget for os at
komme med på denne portal. Vi udsætter dog beslutningen, til
nedlukningen er forbi.

Theis
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