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Ny bestyrelse - men vi mangler én!
Da vi i februar afholdt den årlige generalforsamling, vidste vi at ingen af de tre bestyrelsesmedlemmer på valg ønskede genvalg. Det var derfor
spændende, om det ville lykkes at finde nye ansigter til at supplere de to, der først er på valg
næste år. Heldigvis valgte to fra voksenholdet at
springe til: Ny kasserer er Britta Hockerup
Ambelas, som allerede kender til klubbens økonomi, da hun var revisor på 2018-regnskabet. Nyt
– tilbagevendende – menigt medlem af bestyrelsen er Maria Dimaki. Ud over de to består bestyrelsen således pt af formand Peter Zacho samt
menigt medlem Lars L. Andersson, der er fædre til
hver deres fægter på B&U-holdet (Lars er også ægtefælle til Maria). Vi har således nu en bestyrelse
som i højere grad end før har begge hold repræsenteret, og det kan forhåbentlig hjælpe os til i
det daglige at træffe beslutninger der ikke for ensidigt har fokus på det ene af de to hold. Dog skal
der være fem medlemmer i bestyrelsen, og den
ene post som menigt medlem er efter generalforsamlingen ubesat. Bestyrelsen blev pålagt at
søge at få posten besat, så vi hører meget gerne
fra medlemmer (eller forældre til B&U-medlemmer
under 15), som har lyst til at gå ind i bestyrelsen,
eller måske blot i første omgang har brug for at
høre nærmere om hvad der indebærer.

Har du set vores to reklamevideoer? Ellers find dem på hjemmesiden under menupunktet "Spred budskabet".
Når vi har med en nichesport at gøre som kun relativt få kunne tiltales af, og hvor folk ikke nødvendigvis anser det for en selvfølge at der er en fægteklub i f.eks. Albertslund, så er det vigtigt for os at
forsøge at sprede kendskabet til klubbens eksistens, også når vi taler med eller omgås personer
fra lokalmiljøet som vi måske godt tør udelukke
som kommende medlemmer. Selv hvis vi har ret,
så har de måske børn, ægtefæller, venner eller kollegaer som de kunne finde på et pege i den rigtige
retning (os), hvis blot de ved at vi eksisterer. Husk
derfor altid at tænke over, om du kan gøre ALF
mere kendt, f.eks. ved at fortælle om din hobby
eller ved f.eks. at være iført din ALF t-shirt.

Udtrådt fra bestyrelsen er kasserer Max Avnbo
Det med pengene
samt menige medlemmer Pernille Storm Lind og
Lars Ellebjerg. Tak til jer alle tre for jeres indsats! 1. marts er det atter tid at betale den halvårlige
Tak til Max også for at tage revisor-tjansen!
kontingentrate – det skal der nok blive sendt påmindelser om. Som noget nyt skal fægtere der er
fyldt 18 betale 750 kr. pr. halvår, mens B&U-holdet
forbliver på 600 kr. pr. halvår. Da generalforsamlingen besluttede dette, var argumenterne at det
for nuværende er nødvendigt af hensyn til klubbens
økonomi, og at det er en rimelig afspejling af at
voksenholdet modtager 33% mere træningstid pr.
uge end B&U-holdet, mens B&U-fægterne faktisk er
med til at sikre støtte fra kommunen.

De to nye bestyrelsesmedlemmer, kasserer Britta (t.h.) og Maria,
vil nu også engang imellem mødes uden at have kården med.

"Hvad vil vi? Vækste!"
Vi er i bestyrelsen bevidste om, at klubben skal
have flere medlemmer. Det er ikke nogen ny udfordring, og ALF har som klub gennem tiden prøvet
forskellige tiltag, uden dog endnu at have fundet
en sikker model til at få nye til at vælte ind. Senest
har vi hér i starten af februar lavet et par reklamevideoer som vi – fortrinsvis via Facebook – forsøger
at anvende til at sprede budskabet om vores
eksistens og tilbud. Om dét virker, vil vise sig.

Som om det ikke var nok, så skal stævneaktive
medlemmer der er kadet eller ældre også betale en
årlig licens, i år kr. 150. Dansk Fægte-Forbund opkræver disse penge hos klubberne. Vi har i ALF besluttet at hente beløbet hos de fægtere det vedrører. Generelt vil vi tilstræbe, at beløbet opkræves
forud for deltagelse i første stævne i et givent år.
For de to fægtere der i år allerede har været afsted, vil licensen blive opkrævet sammen med kontingentraten i marts.

Datoer?
Der er masser af stævner m.v., men ikke plads til
alle her. Find dem på klubbens hjemmeside eller
på faegtning.dk. Husk dog især søndag d. 10/3:
Condis Kårde Cup i Hellerup: Overkommelig afstand, godt begynderstævne for både børn og
voksne. n

