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Tordenskjolds soldater
Der var på generalforsamlingen d. 28/2 ingen 
udskiftninger i bestyrelsen. Der var kun bestyrel-
sesmedlemmer tilstede, og derfor ingen der var 
valgbare som suppleanter, revisor eller revisor-
suppleant. Det er især vigtigt at vi har en revisor, 
altså en person der er uafhængig af bestyrelsen, 
og som i starten af 2019 vil bruge noget tid på at 
tjekke klubbens regnskab for i år med henblik på 
ved underskrift at erklære det for retvisende. 

Generalforsamlingen har bemyndiget den fort-
sættende bestyrelse til at søge at få de ubesatte 
poster besat. Vi vil derfor fra bestyrelsens side op-
fordre alle jer (voksenfægtere og B&U-fægteres 
forældre) til endelig at sige til, hvis du føler dig 
fristet af udsigten til at være revisor. Hvis du 
brænder mere for bestyrelsesarbejdet, så meld dig 
gerne som suppleant: du bliver inviteret med til 
vores møder, holdt orienteret om hvad vi laver og 
får mulighed for selv at komme med indspark. 

Hjælpere til B&U-træning

Vores træner Pia Poulsen har ved B&U-træningen 
stor glæde af, at der er en hjælper tilstede. Det 
behøver ikke at være den samme hver gang, og 
man behøver ikke at være fægtemester for at 
hjælpe. Igennem lang tid har det været bestyrel-
sesmedlemmer og disses ægtefæller, som har løftet
opgaven. Men alle B&U-forældre med mulighed 
for lejlighedsvis at hjælpe mandage mellem 17:00 
og 18:30 må gerne melde sig! Ved at der er en 
hjælper tilstede som bl.a. kan hjælpe med at flytte 
udstyrsbure og opsætte/nedtage pister, friholdes 
trænerens tid til at udvikle fægterne. 

Voksenholdet

Vores voksenfægtere holder godt fat, og har taget 
godt imod Pia som træner. Der er for nylig kommet
én ny fægter til (stor procentuel vækst!), og Maria

som i januar var til sit første fægtestævne har 
siden været afsted igen á to omgange. Men der er 
plads til flere på holdet, så...: spread the word!

ALF's Maria (t.h.) i februar ved Condis Kårdecup Senior.

TAAF samarbejde

Vi oplever, at vores B&U-fægtere kunne have glæ-
de af flere modstandere, og træning mere end én 

gang om ugen. Som et hurtigt fiks har vi gen-
bekræftet vores aftale med Taastrup Fægteklub 
(TAAF) om, at vi er velkomne til deres træninger 
og omvendt. De træner onsdage og fredage - se 
taastrupfaegteklub.dk. Mens vi håber i ny og næ at
se en TAAF'er hér, så skal trafikken også gå den 
anden vej, hvis aftalen skal være til glæde for 
begge parter. Indtil videre er onsdag d. 23/5 
udpeget som en dag hvor mindst et par ALF'er vil 
bestræbe sig på at være til træning i TAAF - men 
hvor mange andre kan vi mon lokke med?

Sådan ser der ud når de træner i Taastrup. Den skarpe iagttager

vil genkende ALFs Johannes bagerst t.h. (Billede: TAAF)

Vestegnsmesterskaber

Lørdag d. 26. maj er fægteklubben i Rødovre 
vært for tredje udgave af de årlige Vestegns-
mesterskaber ("VM"), en dyst mellem de fire 
fægteklubber på Vestegnen. Vi håber at ALF-
fægtere og -støtter vil være talstærkt til stede, så 
alle ALF'er - B&U'er såvel som voksne - 
opfordres hermed til at reservere denne dag til at 
deltage i VM og hjælpe med at gøre ALF ære! Læs 
mere i invitationen (findes på vores hjemmeside), 
og grib evt. fat i vores formand Peter Zacho for 
afklaring af spørgsmål m.v.  

Databeskyttelse

Som forberedelse til den ny persondataforordning 
er vi i bestyrelsen i gang med at tilpasse og beskri-
ve vores praksis vedr. behandling af persondata. 
Det kan vise sig nødvendigt, at vi blandt jer med-
lemmer må indhente mere uddybende samtykke 
til behandling af data vedr. jer, end I tidligere har 
afgivet. Så er I advaret! 

Som altid til sidst: Datoer!

21. maj: Ingen træning (2. Pinsedag).

26. maj: "VM" i Rødovre!

18. juni: Sidste ALF træning inden sommerferien.

30. juli: Dansk Fægte-Forbunds B&U sommerlejr i 
Kalundborg starter.

11. august: DM i fægtning for veteraner (40+). n


