
GENERALFORSAMLING 2019
Fægteklubben Trekanten
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1) Årets temaoplæg: Trekanten i tal...
2) Valg af dirigent og referent
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    suppleanter og interne revisorer
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Dere  er:
Bestyrelsen byder på et lille 
traktement...



ET HELT ÅR PÅ EN HALV SIDE
Man bliver helt forpustet, når man tænker over, hvad der udre  es på ét år i Trekanten

Seriøs og dedikeret træning. Stor stævnedeltagelse. Udvikler både bredden og 
eliten. Flo  e resultater i alle aldersgrupper. Har fantas  ske frivillige. Arrangerer 
stævner og lejre. Fylder en hel del på landsholdene. Har en stærk trænerstab. 
Ny hjemmeside. Klubudvikling. Står sammen. Opnår det helt unikke...



TREKANTEN I TAL
Årets temaoplæg

Sådan ser Trekanten ud på tal:

• 1 klub i Danmark med egen sportschef 
• 4 børnebegynderhold: to steder og to sprog
• 7 dage om ugen
• 19 trænere
• 20 ugentlige hold
• 25 fægtere ved hver mandag på voksenhold
• 38 fægtere på bru  olandsholdene
• 54 stævner har vi deltaget i år - mindst!
• 267 medlemmer i 2018:

  Børn: 57 (under 13 år)
  Unge: 84 (13-25 år)
  Voksne: 126 (over 25 år)



VALG AF DIRIGENT OG REFERENT
Generalforsamling 2019

Bestyrelsen foreslår...

Dirigent: Erik Rykind-Blarke
Referent: Catharina Winterberg



FORMANDENS BERETNING
De fi re fokusområder

B&U-rekru  ering
Der er hård kamp om børnenes fri  d!
En solid børnegruppe er fundamentet for 
klubbens fremadre  ede ak  viteter. Derfor 
arbejder vi for endnu fl ere B&U-fægtere.

• Ny hjemmeside
• Nyt søndagshold for børn
• Mere reklame - og du kan hjælpe
• Tovholder på kommunika  onsplan
• Projekt ’Vi vil ud  l børnene’

Har du kontakt  l skoler, børnehaver 
og fri  dsklubber, kan du gi’ os en hånd...



FORMANDENS BERETNING
De fi re fokusområder

Personale
Trekantens kernekvalitet er den gode træning.
Derfor bruger vi ca. 50 % af vores budget på 
trænerne og sportschef - og det synes vi er 
en rig  g prioritering.

• Flere nye trænere i år fra egne rækker
• Uddannelse - og videreuddannelse!
• Sportscheff unk  onen videreudvikles
• ’Stævnetræner’ på B&U-hold

Langsigtet mål:
En B&U-ansvarlig træner under ledelse 
af che  ræneren...



FORMANDENS BERETNING
De fi re fokusområder

Stævner og lejre - og endnu fl ere hænder
Trekanten har en stærk trad  on for at holde 
nogle af landets vig  gste stævner og lejre.
Det vil vi holde fast i og videreudvikle - og 
det kræver frivillige hænder.

• Trekanten Interna  onal, nu i Ryparken
• Skal vi være en del af Youngster Cup?
• Sommerlejren som interna  onalt fl agskib
• Videreudvikling af vinterlejren
• Hvad skal Trekanten Open 2.0 være?
• Frivillighed er Trekantens DNA!

Det skal være nemt at gi’ en frivillig 
hånd: Hør om Trekantens Nye Venner



FORMANDENS BERETNING
De fi re fokusområder

Haludvidelse og de fysiske rammer
Sidste år præsenterede vi skitsen  l en ny hal.
I år er vi ved at få projektet prissat og så skal 
fundraisingen i gang. Imens op  merer vi på 
de nuværende rammer.

• Prisen kommer ind i slutningen af maj
• At rejse anlægsmidler er hårdt og tager  d. 

Det tager dere  er ca. 1 år at bygge.
• Nu og her færdiggør vi vores indretning.
• Minishop og star   lbud i klubben

Vi sparer på vores egenkapital for at 
kunne lægge den i en haludvidelse.



FORMANDENS BERETNING
Fokuspunkt / Udviklingsplan 2020-2025

Året står i udviklingens tegn...
Vi skal sammen udarbejde en ny, stærk 
udviklingsplan, der kridter banen op for 
de næste fem år. Det vil vi gøre ved:

• En involverende proces
• Medlemsundersøgelser
• Workshops og ’Giv-ideer-plancher’
• Dialog med udvalg og nøglepersoner
• Giv dine input  l, hvad der er vig  gt

Omkring årsski  et har vi en udviklings-
plan med solid forankring i klubben.



ÅRSREGNSKAB OG BUDGET
Generalforsamling 2019

Gennemgang af årsregnskab og budget
Vi er en klub med styr på økonomien, og det er 
pengene værd med en ekstern bogholder.

Vores princip er, at vi ikke bruger egenkapi-
tal på dri  en, men alene på projekter. På den 
måde får vi en stabil økonomi på den lange 
bane. Vi sparer op, så vi kan lægge et stort 
beløb i haludvidelse.

Årsregnskab og budge  orslag gennemgås 
af kasserer Miriam Feilberg



FORSLAG
Generalforsamling 2019

Forslag om vedtægtsændring:
Vi har brug for at have en revisorsuppleant

Af § 8, stk. 2, nr. 6 fremgår, at der ved hver ordinær generalforsamling skal 
vælges to interne revisorer. Det fremgår ligeledes af stk. 4, nr. 3 i samme 
bestemmelse, at årsregnskabet skal underskrives af de to interne revisorer.

Det kan dog forekomme, at en valgt intern revisor må melde forfald med den 
konsekvens, at der kun er én intern revisor. Herved får bestyrelsen svært 
ved at leve op  l reglen om, at de to interne revisorer skal underskrive 
årsregnskabet. For at sikre overholdelsen af reglen om, at to interne 
revisorer skal forholde sig  l årsregnskabet foreslås det, at der 
fremadre  et vælges én intern revisor suppleant.

Følgende ændring foreslås:

Til § 8, stk. 2, nr. 6  lføjes: ”samt én suppleant.”
Bliver ændringen vedtaget, vil vedtægterne blive 
opdateret med ovennævnte ændring.



VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER,
SUPPLEANTER OG REVISORER
Generalforsamling 2019

Bestyrelsen foreslår:

Ikke på valg: Lene Jensen, Miriam Feilberg, Frank Ruszkai
På valg: Emil U. Andersen, Chris  an Persson (genops  ller ikke)
       Catharina Winterberg, Line Vaaben (genops  ller)

Desuden ops  ller  l bestyrelsen:
Theis Samsig og Heike Weyrheter

Suppleanter:
På valg: Heike Weyrheter (genops  ller ikke som suppleant)
        2. suppleant: Vakant

Ops  ller som suppleanter:
Mona Sørensen og Line Munk

Interne revisorer:
Kim Bruun Petersen og Jesper Skovhus Poulsen
Revisorsuppleant: Erik Rykind-Blarke



KONTINGENT 2019-2020
Generalforsamling 2019

Bestyrelsen foreslår følgende kon  ngentsatser:

Familiefægtning:     195 kr./måned (1  me om ugen)
Børnehold i DGI-byen + søndagshold: 195 kr./måned (1,5  me om ugen)
Introhold, voksne:    850 kr. (3 måneders intropakke)
Intro  lbud, børn u. 16 år    500 kr. (3 måneders intropakke)
Kon  ngent, alle øvrige    305 kr./måned (+ 10 kr. fra 1.1.2020)
Fitnessmedlemsskab    110 kr./måned (+ 10 kr. fra d. 1.1.2020)
Passivt medlemskab    199 kr./år (uændret)
Stø  emedlemsskab*    399 kr./år (ny type medlemskab)

Raba  er: 
Familieraba  er     fastholdes som nu (uændret)
Børn under 16 år     50 kr./måned (uændret)**
Ungdomsrabat, 16-24 år    30 kr./måned (uændret)
Studierabat, 25-29 år    30 kr./måned (uændret)
Senior, over 64 år     30 kr./måned (uændret)

* Stø  emedlemsskabet er en ny type medlemskab for dem, der gerne vil 
stø  e klubben økonomisk uden at være fægtere. Ersta  er Trekantens Venner.
Prisen er 33,25 kr. pr. mdr. Stø  emedlemsskabert stø  er klublivet i Trekanten 
og øremærkes sociale arrangementer i klubben eller indkøb af  ng, inventar 
eller materialer  l indretning og vedligehold af klubben. 

** gælder ikke DGI, søndagshold og familiefægtning)



EVT.
Generalforsamling 2019

Har nogen noget ekstra på hjertet?

’Gi’ en hånd med’:
Bestyrelsen vil gerne fortælle om Trekantens Nye Venner:

• Frivillighed er en del af Trekantens DNA
• Trekantens nye venner er en frivillighedsgruppe
• Som medlem af gruppen er man frivillige 2 gange på et år. 

Man vælger helt selv, med hvad man vil give sin hjælp...
• Fægterne skal være med...
• ... men det er selvfølgelig også for forældrene, for uden 

    jeres hjælp kan vi ikke være den klub, vi gerne vil være :-)

Andre punkter under evt.?
Har du ris, ros eller nye ideer at give  l bestyrelsen?



GENERALFORSAMLINGEN SLUTTER
Generalforsamling 2019

Tak for denne gang...

Dejligt at I kom!

Tak  l dirigenten 
- og  l referenten :-)

Bestyrelsen byder på et lille traktement i klublokalet...



            Fægteklubben 

Trekanten   Referat af generalforsamling, d. 24.5.2019
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Referat af 

Fægteklubben Trekantens Generalforsamling  
Tirsdag d. 21. maj 2019 

 
Dagsordenspunkt  Referat 
1. Årets temaoplæg: 

Trekanten i tal 
Aftenen startede med fællesspisning.  
Tak for god chili con carne, Catharina! 
 
Herefter bød formanden Lene Jensen velkommen og startede med at præsentere 
årets temaoplæg ’Trekanten i Tal’. Temaet var valgt, fordi klubben nu har så 
mange aktiviteter på alle ugens syv dage, at de enkelte medlemmer oftest kun 
kender den del af klubbens aktiviteter, som de selv deltager i. Vi håber, at 
oplægget gav generalforsamlingens deltagere et overblik over klubbens mange 
aktiviteter.  
 
Årets overskrifter og selve tallene for Trekanten kan ses i slideshowet fra 
generalforsamlingen, der indgår som en del af referatet. 
 
Efter temaoplægget startede selve generalforsamlingen. 
 

2. Valg af dirigent og 
referent 

Erik Rykind‐Blarke vælges som dirigent. 
Catharina Winterberg vælges som referent. 
 
Erik takker for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt 
indkaldt, og at alt materiale vedr. generalforsamlingen er udsendt rettidigt.  
 
Af de 18 deltagere er de 15 stemmeberettigede enten personligt eller ved værge. 
Erik opsummerer, at vedtægtsændringer skal vedtages med et kvalificeret flertal 
på to tredjedele – dvs. at min. 10 skal stemme for ændringen. 

3. Formanden aflægger 
beretning  

Formandens skriftlige beretning var udsendt på forhånd. Formand Lene Jensen 
tog derfor i sin mundtlige beretning udgangspunkt i de fire fokuspunkter, der i år 
har været den røde tråd i bestyrelsens arbejde og som forventes at række videre 
ind i den kommende sæson: 
 

1. B&U‐rekruttering 
2. Personale 
3. Stævner og lejre – og frivillige hænder  
4. Haludvidelse og fysiske rammer 

 



            Fægteklubben 

Trekanten   Referat af generalforsamling, d. 24.5.2019
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Lene pointerede vigtigheden af, at vi får rekrutteret flere børn, så alle blev 
udstyret med nogle flyers til ophængning i de enkeltes lokalområder.  
 
Et nyt, vigtigt punkt i året der kommer, er udarbejdelsen af klubbens 
udviklingsplan for 2020‐2025. Udviklingsplaner har tidligere været et internt 
bestyrelsesarbejde, men denne gang ønsker bestyrelsen at udarbejde planen i en 
involverende proces, hvor klubbens medlemmer på forskellige måder kan give 
input til, hvad de anser for vigtigt at arbejde med i de næste fem år og hvordan 
det konkret skal gøres. 
 
I slideshowet ses hovedoverskrifterne for de enkelte fokuspunkter og for 
processen frem mod vores udviklingsplan for perioden 2020‐2025. 
 
Efter formandens beretning, var ordet frit for spørgsmål og kommentarer.  
Herefter konkluderer dirigenten, at beretningen er taget til efterretning. 
 

4. Godkendelse af 
årsregnskab og 
budgetforslag  

 

Årsregnskab 
Kasserer Miriam Feilberg gennemgik årsregnskabet, som var sendt ud i forvejen. 
Vi har nu en meget velfungerende kontoplan, som der løbende videreudvikles. 
DGI varetager bogholderifunktionen, og vi har fået automatiseret trænernes 
lønudbetalinger. Det er nemt for bestyrelsen at få løbende økonomisk overblik. 
 
At lægge et budget for en fægteklub af vores størrelse, er ikke altid nemt, for 
mange poster er uforudseelige – det ene år er den ene post stor og den anden 
lille, og det næste år kan det være omvendt. Ligeledes er kommunale tilskud også 
en meget dynamisk størrelse, der politisk kan ændres fra år til år. I år har vi haft 
et super flot økonomisk resultat på sommerlejren og Trekanten International, 
men det er ikke givet, at det samme kan opnås i år.  
 
Der var budgetteret med et mindre underskud, men resultatet var et lille 
overskud. Efter Miriams gennemgang blev ordet givet frit for spørgsmål og 
bemærkninger. Der var enkelte spørgsmål samt ros fra salen for at der, trods 
uforudseelige parametre, alligevel var ramt så præcis på budgettet i forhold til 
årsregnskabet.  
 
Der blev spurgt til klubbens egenkapital, der er ganske stor.  Det er i bestyrelsens 
øjne vigtigt, at klubben har en god egenkapital – ikke mindst i forhold til en 
haludvidelse. Derfor sparer vi op og bruger ikke egenkapital til drift. 
 
Årsregnskabet blev godkendt med 14 stemmer for og ingen imod (én 
stemmeberettiget deltager var ikke til stede under afstemningen). 
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Budgetforslag for 2019‐2020 
Bestyrelsens udspil er et konservativt budgetforslag, hvor der kun bruges 
minimalt af egenkapitalen til enkelte projektformål. Egenkapitalen foreslår 
bestyrelsen nemlig reserveret til den haludvidelse, som vi har så meget brug for. 
 
Det blev drøftet, om der var udgiftsposter, der med en målrettet indsats kunne 
blive mindre. Generalforsamlingen var enig i, at der ikke var mange muligheder 
at kigge på, men en post, der havde både generalforsamlingen og bestyrelsens 
bevågenhed, er udgifterne til reparation af klubvåben, som vil blive forsøgt 
reduceret med strammere regler for brug af klubbens våben og ’startpakker’ med 
rabat til nye fægtere. Et andet forslag gik på at indhente flere priser på eksterne 
ydelser, så der blev mere konkurrence på prisen. 
 
Der kom det forslag fra generalforsamlingen, at man kunne prøve at arbejde med 
firmamedlemsskaber, hvor vi for et årligt kontingent tilbød firmaer fægtning som 
teambuilding eller medarbejderaktivitet. Bestyrelsen noterede sig forslaget. 
 
Som et led i vedtagelsen af budgettet foreslog dirigenten, at man samtidig 
kiggede på og satte forslaget om kontingent til afstemning, da budget og 
kontingent hænger sammen. Dette tilsluttede generalforsamlingen sig.  
(For referat af ’fastlæggelse af kontingent’: Se pkt. 5). 
 
Herefter blev budgettet godkendt med 14 stemmer for og ingen imod (én 
stemmeberettiget deltager var ikke til stede under afstemningen). 

5. Fastlæggelse af 
kontingent 

Der blev lagt 10 kr. pr. måned på prisen for almindeligt medlemskab og 
fitnessmedlemsskab. Ændringen gælder fra d. 1.1.2020. Alle øvrige priser – og 
ikke mindst børnerabatterne – blev fastholdt som et led i rekrutteringsarbejdet.   
 
Desuden indføres en ny type medlemskab – et støttemedlemsskab – til de der 
ønsker at støtte klubben økonomisk uden at være hverken aktive eller passive 
medlemmer. Indtægterne fra denne type medlemskab øremærkes sociale 
aktiviteter og andre tiltag, der kommer hele klubben til gavn. Bestyrelsens 
samlede forslag kan ses i slideshowet. 
 
Kontingentforslaget blev godkendt med 14 stemmer for og ingen imod (én 
stemmeberettiget deltager var ikke til stede under afstemningen). 

6. Forslag  Bestyrelsen havde fremsat forslag om at indføre valg af en intern 
revisorsuppleant, så der fortsat er to revisorer til at skrive under, hvis én intern 
revisor må melde forfald i løbet af året. 
 
Forslaget blev godkendt med 14 stemmer for og ingen imod (én 
stemmeberettiget deltager var ikke til stede under afstemningen). 
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7. Valg af 
bestyrelsesmedlemmer, 
suppleanter og interne 
revisorer 

Fra bestyrelsen var Lene Jensen, Miriam Feilberg og Frank Ruszkai ikke på valg. 
 
På valg var Catharina Winterberg og Line Vaaben (modtog genvalg) samt Emil U. 
Andersen og Christian Persson (modtog ikke genvalg). Der skulle besættes fire 
pladser i bestyrelsen. Disse blev ved et fredsvalg besat således: 
 
Til bestyrelsen blev følgende valgt: 
Catharina Winterberg (2 år) 
Line Vaaben (2 år) 
Theis Samsig (2 år) 
Heike Weyhreter (2 år) 
 
Som suppleanter i bestyrelsen blev følgende valgt: 
Mona Sørensen (1 år) 
Line Munk (1år) 
 
Som interne revisorer opstillede Kim Bruun Petersen og Jesper Poulsen.  Som 
intern revisorsuppleant opstillede Erik Rykind‐Blarke. Alle tre blev valgt ved 
fredsvalg.  

8. Eventuelt  Trekantens Nye Venner 
Bestyrelsen havde sat punktet ’Trekantens Nye Venner’ på under ’Eventuelt’.  
Her fortalte Lene Jensen, at de ’gamle’ Trekantens Venner havde nedlagt sig selv 
som forening, da der var for meget besvær forbundet med at være en særskilt 
forening for at støtte klublivet socialt og økonomisk.   
 
I stedet arbejder bestyrelsen med ’Trekantens Nye Venner’, som er en ny 
frivillighedsgruppe. Man betaler ikke kontingent i frivillighedsgruppen, men 
’betaler’ derimod ved at forpligte sig til at udføre to frivillige opgaver efter eget 
valg pr. sæson. Med denne model er det enkelt og overskueligt at være frivillig, 
og ’man giver ikke giver en finger og får taget hele armen’. Forældrene er fortsat 
en helt uundværlig og værdsat hjælp som frivillige, men et nyt vigtigt led er, at 
man også som fægter forpligter sig til at udføre frivilligt arbejde til gavn for sin 
klub. Generalforsamlingen så gode perspektiver i ideen, og bestyrelsen går 
videre med at realisere den. 
 
Andre input fra forsamlingen 
Undervejs kom der følgende input fra forsamlingen: 
 
Vedtægtspræciseringer 
Det blev drøftet, om der med fordel kunne laves flere mindre præciseringer i 
vedtægterne. Fx skal der kigges på en præcisering omkring godkendelse af 






