Ordinær generalforsamling i Taastrup Fægteklub

Punkt
1

Ons. 26. februar kl. 17.30-19.00.
Ole Rømer Skolen (afd. Selsmosen)
(Det nye) klublokale

Tekst
Valg af dirigent
Maria Dimaki blev valgt uden modkandidater.

2

Generalforsamlingen blev erklæret beslutningsdygtig, da den var rettidigt indvarslet.
Valg af referent

3

Brian Kjelin Olsen blev valgt uden modkandidater.
Valg af stemmetællere

4

Peter Borcher blev valgt uden modkandidater.
Bestyrelsens beretning v/Formand Meena Hussain
Meena berettede om:
 Klubben, herunder den gode ’TAAF-ånd’; nyt TAAF-tøj; de engagerede medlemmer og
deres forældre der er en stor hjælp til trænerne under stævner; udviklingen medlemstallet
fra 11 til 24 på ét år; nye trådløse apparater og tegnede piste; klubbens ansøgning om at
blive optaget som talentklub i Høje Taastrup kommune; nyt kommunalt tilskud til tøj og
våben; faste nyhedsbreve.
 TAAF som talent klub
Klubben har været gennem et talentklub udviklingsforløb med kommunen hvor der er
udarbejdet udviklingsstrategi, handlingsplan og træningsplan. Mere information følger.
 Stævner
TAAF gør det sk*** godt til stævner. Vi var den klub der høstede flest medaljer til DM 2019.
De får så meget ros for deres fægteteknik og kunnen. En kæmpe cadeau til trænerne!
Til Vestegnsmesterskabet i Albertslund vandt prisen som årets fairplay klub og hvor
Borgmester Michael Ziegler vandt sølv i politikerdysten.
Ved de seneste klubmesterskab der tre præmier: fairplay, årets ven og årets talent.
 Træning
Vi er en breddeklub, med plads til alle og dem, der vil træne rigtig meget og målrettet mod
nationale og internationale konkurrencer.
Træningen bliver tilpasset hver enkelt fægter, både bredde og konkurrencefægterne.
Vi holder fast i træning helt tæt til ferieperioder.
 Rekrutteringsaktiviteter
Vi har haft rigtig mange rekrutteringsaktiviteter det sidste år: Bl.a. Aktiv ferier;
arrangementer i og med kommunen; holdturnering i City2 og på de sociale medier. Alt
dette er med til at give klubben god synlighed og opmærksomhed.
 Det nye år
Bevare den gode ånd, som er TAAF’s kultur. Der er plads til alle! Arbejde videre med
talentudviklingsprojektet. Klubtur og hygge.
Vi vil meget gerne have ideer til hvad der skal ske på klubbens 5-års fødselsdag.
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Punkt
5

Tekst
Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab v/Margit Hammerup
Der er 37 tusind kr. på kontoen, men beløbet indeholder et tilskud fra kommunen, der er givet til
udstyr og som er ved at blive bestilt.
Deltager: Det ser ud til at året har givet et pænt overskud?
Ja, både og. To store bidrag i starten og slutningen af året farver resultatet, så det ser lidt bedre ud
end det reelt er.

6

Regnskabet blev godkendt.
Forelæggelse og godkendelse af budgetforslag for det kommende år v/Margit Hammerup

7

Budgettet blev godkendt.
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentet
 øges fra 125 kr. til 150 kroner om måneden eller 800 kr. hvert halve år
 for passive medlemmer fastsat til 200 kr. om året
Passive medlemmer kan i princippet ikke deltage i træningen, men der er rummelighed.

8

Kontingentforslaget blev vedtaget.
Opdatering af vedtægter
Bestyrelsen foreslog følgende ændringer i klubbens vedtægter:
 Sproglige ændringer som ikke ændrer på betydningen som fx stavefejl
 §4.1: ’og klubben’ er tilføjet
 §5.5: ’ og som har været medlem i klubben i tre måneder inden afholdelse af
generalforsamlingen’ er tilføjet

9

De opdaterede vedtægter blev godkendt.
Behandling af indkomne forslag

10

Ingen forslag modtaget.
Valg af formand i lige år

11

Meena Hussain ønsker at genopstille.
Meena Hussain blev valgt uden modkandidater.
Valg af kasserer i ulige år
Der er ekstraordinært valg til kasserer, i det at den nuværende kasserer - Margit Hammerup –
ønsker at fratræder, da hun ikke længere har aktive børn i klubben.

12

Thomas Jakobsen stiller op til posten som kasserer.
Thomas Jakobsen blev valgt uden modkandidater.
Valg af to ordinære bestyrelsesmedlemmer i ulige år
Brian Kjelin Olsen & Jørgen Wulff Rasmussen er ikke på valg i år.
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Punkt
13

14

Tekst
Valg af et ordinært bestyrelsesmedlem i lige år
Michael Hansen er på valg og ønsker at genopstille.
Michael Hansen blev valgt uden modkandidater.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for et år ad gangen
Kim Cramer stiller op til posten som suppleant.
Kim Cramer blev valgt uden modkandidater.

15

Niels-Kristian Jensen stiller op til posten som suppleant.
Niels-Kristian Jensen blev valgt uden modkandidater.
Valg af revisor og revisorsuppleant for et år ad gangen
Nicu Sacala stiller op til posten som revisor.
Nicu Sacala blev valgt uden modkandidater.
Niels-Kristian Jensen stiller op til posten som revisorsuppleant.
Niels-Kristian Jensen blev valgt uden modkandidater.
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Punkt
16

Tekst
Nedsættelse af udvalg (kommissorier)
Bestyrelsen har udarbejdet kommissorier til følgende udvalg:
 Aktivitetsudvalg
 Kommunikationsudvalg
 Sponsor og fonde-udvalg
 Sportsligt udvalg
 Stævneudvalg
Målet er blandt andet at inddrage flere i klubbens arbejde og strukturere arbejdet.
Der udtrykkes undren da alle disse udvalg er for en stor klub – ikke for en lille klub som
fægteklubben. Men vi er for få mennesker – alle de der er her (red: til generalforsamling) er ikke
nok til alle de udvalg. Erfaringer fra arbejdet i fodboldklubben er at vi er en gruppe, der er mere
bare gør tingene.
Måske skal det være muligt at tilmelde sig til opgaver frem for til fast udvalgsarbejde.
Der er brug for hjælp. Hvis jeg (red: Meena Hussain) bliver syg eller stopper, så skal klubben kunne
køre videre. Kommissorierne er udarbejdet sammen med SportHouse som et led i klubbens
talentudviklingsarbejde med kommunen. Der skal være fokus på træning, aktiviteter, stævner.
Trænerne mødtes for første gang ved siden af træningen, fordi der var et kommissorie.
Medlemmerne må meget gerne deltage i udvalgene – kig i udvalgsbeskrivelserne og se om der er et
sted du gerne vil deltage.
Erfaringer fra Roskilde fægteklub viste at da deres formand, som stod for det hele, stoppede - så
havde klubben meget svært ved at komme videre. Med bedre struktur og dokumentation kan
Michael overtage Leiths træning. Ligeså kan de unge medlemmer bidrage til at træne de mindre.
Der stilles forslag om at gøre det muligt at tilmelde sig til opgaver frem for til fast udvalgsarbejde.
Medlemmerne opfordres til at læse kommissorierne på hjemmesiden og se om der er noget af det
hvor de ønsker at deltage. Kontakt repræsentanten fra bestyrelsen i det enkelte udvalg.
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Punkt
17

Tekst
Eventuelt
Våbenmester Jakob mangler da der er nogle af børnenes våben der ikke virker.
Våbenmesterens opgave er at reparere klubbens udstyr, men han, trænerne og klubbens øvrige
medlemmer kan alle spørges til råds. Klubben har ikke måleudstyr, men flere medlemmer kan have
det, så der opfordres til at spørge efter det, indtil man får eget udstyr.
Der mangler en der kan hjælpe til ved stævner. Laith deltager primært ved stævner hvor der
er flere medlemmer blandt deltagerne.
Meena har ikke bestilt udstyr fra Kina endnu – det er endnu muligt at spørge om man kan få
noget med. Bliver dog bestilt meget snart.
Gennemsigtige stik er blevet et krav til alle våben, men kun til FIE stævner og alle stævner I Sverige,
der følger FIE reglerne meget skarpt. Til næste år vil FIE reglerne formentlig også blive fulgt ved alle
danske stævner.
Alle bedes undersøge om de klan have nogle af klubbens kabler liggende derhjemme. Klubben har
kun tre kabler tilbage.
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