
Vedtægter for foreningen ”Trekantens Venner” 
 
 
1. Foreningens navn er ”Trekantens venner”. Foreningens hjemsted er København. 
 
2. Foreningens formål er at støtte fægteklubben Trekantens idrætsaktiviteter – fortrinsvis børne- og ungdoms-
arbejdet – økonomisk såvel som praktisk. 
 
3. Som medlemmer kan optages alle interesserede. 
 
4. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamling afholdes en gang årligt inden 1. maj. 
 
5. Stemmeret har alle med gyldigt medlemskab. Medlemskab er personligt og er bestemt af betalt kontingent i det 
pågældende år. 
 
6. Den årlige generalforsamling skal have følgende dagsorden: 

a) Valg af dirigent og referent 
b) Bestyrelsens beretning 
c) Fastsættelse af kontingent for kommende år 
d) Regnskab for foregående sæson og budget for det kommende år 
e) Indkomne forslag 
f) Valg af medlemmer til bestyrelse 
g) Valg af revisorer 
h) Eventuelt 

 
7. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, enten ved opslag i klubben, personligt via e-post eller 
i fægteklubben Trekantens generelle udsendelser (klubblad, hjemmeside, nyhedsmail mv.). Indkomne forslag skal 
være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 
 
8. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Regnskabet følger kalenderåret: 1. januar – 31. december. 
 
9. Bestyrelsen består af 4- 5 medlemmer. 3-4 medlemmer vælges på generalforsamlingen for ét år adgangen. 1 
medlem udpeges af Fægteklubben Trekantens bestyrelse, ligeledes for ét år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig 
selv. 
 
10. På generalforsamlingen vælges 1 intern revisor. 
 
11. Arbejdsgrupper kan nedsættes på generalforsamlingen eller ad hoc med reference til bestyrelsen. 
 
12. Foreningens midler skal fortrinsvis anvendes til støtte af brede arrangementer for fægteklubben Trekantens 
børne- og ungdomsarbejde. 
 
13. Tegningsretten ligger hos formanden eller hvis denne ikke er tilgængelig 2 medlemmer af bestyrelsen. 
 
14. Opløsning af foreningen kan kun ske på generalforsamlingen og da med 2/3 flertal. Foreningens midler vil i 
tilfælde af opløsning tilfalde fægteklubben Trekanten, og skal anvendes til børne- og ungdomsarbejdet. 
 
Således vedtaget på stiftende generalforsamling 7. oktober 2003. Ændret på generalforsamling 24. september 2006. 
Ændret på generalforsamling 27. april 2015. 
 
 
 
Sted/dato:  
 
Trekanten, Ryparken den 27. april 2015 : Anne M. Hansen, Signe Engberg, Miriam Feilberg og Miriam Wilmont 
 


