
Generalforsamling, den 23. Februar 2012, Hellerup Fægte-Klub: 

Referent: Kasper Konradsen 

- Valg af dirigent. 
Philippe Jørgensen 
 

- Formandens beretning for 2011. 

1. Planen for 2011 var:  
                         
 at blive bedre til at fastholdelse medlemmer  
 at motivere til øget konkurrencedeltagelse og gøre det klart, hvad det kræver  
 at etablere ungdoms hold DM  
                                                         
                                                               
 at forbedre planlægningen af klubbens aktiviteter  
 at kombinere en HFK folder med sponsorstøtte  
                                                              
                                                                       

 
2. Bestyrelsen:  
                                                                                           
               -                                                                          
meget arbejde i udlandet og jeg.  
                                                                                
Ledige pladser: Næstformand  
               -                                                                          
at deltage plus MUS samtaler og andre møder.  
 
3. Økonomi 
                                                                               at ansætte Mads 
Eriksen som ungdomskonsulent de sidste 2                                                 
                                                                                    
fægtere, forældre og klubben og assistere Andrey. 
Tak til Mads for                                                                              
derfor finde andre løsninger.  
 
4. Fægtemester og trænere 
                                                                                                
er frustrerende. Samtalerne skal færdiggøres og rutinen med trænermøder skal i 2012 
opgraderes i forhold til 2011.  
                                                                                            
gang i sabelfægtningen. Det er planlagt til at starte i 2012 og evt. vil                         
sabelfægtning onsdag aften.  
 
 



5. Information 
Det har vist sig at platformen for hjemmesiden ikke længere bliver opdateret og at vi derfor er 
nød til at bygge en ny. Patrick Jørgensen har sagt ja til at udvikle siden sammen med Nathalie. 
Samtidig er det overvejet om der er andre medier vi skal benytte. Facebook som et eksempel.  
Villabyerne har som altid været vældig flinke til, at skrive om klubbens resultater. Tak. Det 
kræver bare at der er nogen, som sender dem til Villabyerne. Skal planlægges.  
                                         ”   –          ”                            
 
6. Salen 
                                                                                       
”                   ”                                     te af det.  
Der er afholdt adskillige møder om udbygningen af Paladium Komplekset og det tegner til, at 
udsigterne ser lysere ud en før. Eyvind Vesselbo har været en stor hjælp i processen og der er 
en rigtig god dialog med Kommunen.  
                             -                                                                
                                                                   
                                        ”      ”                                       
Kommunen                                                                                    
                                                                                             
                                                                               d stand. Tak til 
Preben.  
                                                                                          
                                          
 
7. Medlemmer/Fægtere: 
                                                                                             
                        
Daglig træning:  

 Mandag til torsdag. Børn, unge og voksne.  
 Morgentræning onsdag, elite  
 Fredagstræning for de ekstra aktive  
                                                                         

Træningslejre:  
 International træningslejr juni før senior EM (som nær var regnet væk)  
                                   
 Børnetræningslejr juleferie  

Stævner:  
 HFK open  
 Hold B&U DM  
 Bykamp i fægtning  
 Høststævne  
 2900 Happiness  
                                          rde  

Sociale arrangementer:  
 Grill aften for gæster til international  

træningslejr i HFK  
 Middag til deltagerer til HFK Open  



                          
 Torsdagshygge  
 Klubmesterskab og klubbens fødselsdag  

Rejseaktivitet:  
•                                tivitet for fægtere, trænere, forældre og dommere.  
Husk at fægterne og deres forældre selv betaler. Klubben betaler størstedelen for trænere og 
dommere.  
Resultater: 
Se Andreys oversigt. Værd at nævne:  

 25 x DM guld  
 3 xNMguld  
 2 x Satellit World Cup guld  
 2 x Junior World Cup guld ...plus verdensrangliste topplaceringer  

 
8. Arrangementer 
                                                                                           
klubbens økonomi. Tak til trænerne.  
 
9. Andre kontakter  
                                                                                       
                                                                                          
system, som give støtte til rejser, som klubben ellers skulle have betal                    
                                                                              
Internationalt: 
                                    -                                                    
stævner. Det er alt sammen med til at markedsføre klu                                        
flytter til København eller behøver træning. 
                                                           
                                                                              
 
Planen for 2012:  
Vi skal arbejde med at gøre forholdene optimale for fægterne.  
Vækst 
Bedre planlægning og registrering af aktiviteterne i klubben Forældrenetværk og inddragelse 
                                           
      ”        ”                      ”                ” 
Ny og forbedret hjemmeside 
Gode sportslige resultater 
                                        ”                    ”                          
                                                                                                 
Flere skal være med til at tage initiativ  
 
Tak til alle som har bidraget i 2011. Velkommen til alle, som vil være med i 2012 

 
 
 
 



- Godkendelse af regnskab 2011 og kommende år. 
Pál gennemgik regnskabet for 2011 og budgettet 2012. Det blev foreslået, at restance 
gebyret bliver forhøjet til 100 kr. og der bliver indført tvungen PBS med mindre der er 
lavet en personlig aftale med kassereren. Forslaget blev enstemmigt godkendt. 
    

- Fastsættelse af kontingent.  
Kontingentet bliver forhøjet med 10 kr., som blev godkendt enstemmigt. 
  

- Eventuelle forslag. 
Ingen. 
 

- Valg af formand. 
Hans stillede op som formand og blev valgt 
 

- Valg kasserer. 
Pál stiller op som kasserer og blev valgt. 
 

- Valg af øvrig bestyrelsesmedlemmer, 3 personer. 
Nathalie, Anders og Kasper stillede op til bestyrelsen og blev valgt. 
 

- Valg af 2 suppleanter. 
Ingen stiller op til suppleant posterne og der ingen valgt.  
 

- Godkendelse af ekstern revisor. 
Den eksterne revisor har hævet sin pris for gennemlæsning af regnskabet og 
bestyrelsen ønsker at finde en anden, hvis den nuværende eksterne revisor ikke gå 
tilbage til tidligere pris.  
 

- Eventuelt. 
Henning Hansen fra konsulentfirmaet SportsHouse vil bistå bestyrelsen det 
kommende år, som udviklingskonsulent. Henning vil være med til, at effektuerer en 
række arbejdsopgaver i klubben. 
 
Der vil på opfordring fra flere af breddefægterne i klubben blive nedsat et hurtigt 
arbejdende udvalg der vil udarbejde et forslag til fastholdelsesaktiviteter og hvordan 
klubben får nye breddefægtere til klubben.  


