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Foreningsoplysninger
Forening:

CVR. NR:

Hjemsted:

Regnskabså r:

Bestyrelse:

Fægteklubben Trekanten

3L 99 35 04

København Ø

1. januar - 3l-. december

Lene Jensen, Formand

Theis Andersen Samsig, Næstformand

M iriam Feilberg, Kasserer

Catharina Winterberg, Medlem

Heike Weyhreter, Medlem

Frank Ruszkai, Medlem

Line Vaaben, Medlem

Line Munk Skjødt, Suppleant
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Bestyrelsens påtegni ng
Bestyrelsen har på et online bestyrelsesmøde den 28. april behandlet og godkendt årsregnskabet for
Fægteklubben Trekanten for regnskabsåret 1. januar 2Ot9 - 31. decembe r 20t9. Det udviser et resultat på

kr. -53.801-,- samt en egenkapital pâ kr. 647.9L6,-

Ärsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den anvendte

regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens

aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

lngen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforhold udover hvad der fremgår af

årsregnskabet, og der påhviler ikke foreningen eventuelposter, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Foreningen overholder lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale.

Årsra pporte n indstil les h ermed ti I genera lforsa m lingens god kendelse.

Da bestyrelsen ikke har kunne samles fysisk, ligger flere underskrifter på enkeltark til sidst i denne

årsrapport.
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Formandens beretning 2t20

lÙtange l¡ender t s orrrrtrerfrrgleeffel¡ten t -
lUlen tflagerrnr¡seffel¡tent var der rræppe rnange, der
havde set l¡o¡n¡ne
Når denne beretning bliver skrevet, står vi midt i en af de mærl<eligste perioder, jeg nogensinde har oplevet.
Corona ramte os og med ét var alting fuldstændig forandret. Vi troede, vi skulle i gang med at lægge sidste
hånd på klubbens udviklingsplan og gå i gang med at udføre den. At vi skulle ud og lave en masse
rekruttering, så vi kunne blive endnu flere i klubben. At tiden var inde for slutspurten i OL-kvalifikationen.
Men pludselig skulle vi i stedet i gang med nedlukning. Der er ingen tvivl om, at nedlukningen kommertil at
ramme os hårdt økonomisk, for vi har mistet muligheden for at gennemføre en masse af de indtægtsgivende
arrangementer, som normalt sikrer at vi kan holde vores høje aktivitetsniveau. Når vi kommer ud på den
anden side, må vitænke kreativt, så det ikke kommertil at gå ud overvores fægtemæssige og klubmæssige
ambitioner.

Kreativitet er Trekantens ke ndetegn
Det har været fantastisk at se, hvordan vi i Trekanten håndterer krise. Kreativiteten og engagementet er
kæmpestort, og i løbet af ingen tid har vi fået onlinetræning, inspirationsvideoer og meget andet, der kan

holde motivationen oppe, når der er meget lang tid til der kan trænes normalt igen. Da muligheden for at
træne udendørs kom, greb vi den straks, og harvi nu træningstilbud til alle klubbens medlemmer. Kæmpe
tak til alle, som har bidraget til, at vi har så stærkt et klubliv, selv om intet er normalt. Vi skal holde fast i

den kreativitet, når hverdagen bliver normal igen.

Men nok om Corona...
For selv om det fylder det hele lige nu, er der mange andre vigtige ting i året, der er gået. I mine øjne er en

af de største styrker i Trekanten vores daglige træning. Vores trænefteam er innovativt og nytænkende,
og trænergruppen udvikler sig hele tiden, ikke mindst fordi vi konstant søger læring og inspiration via
samarbejder med de bedste på hver deres felt. Samtidig er fægterne engagerede og hårdtarbejdende, og
der er altid gang i fægtesalen uanset om det er de dygtigste, de nyeste, de ældste eller de yngste, der
træner. Også i år har vi fået nye aspekter med treeningen, som styrl<er os.

Vores rekrutterings- og B&U-indsats har været målrettet. Vi skal have en stor, stabil og aktiv børnegruppe i

klubben, for det er dem, der er vores fægtefremtid og de sl<al med tiden fylde vores andre hold. Vi har
lavet fægtning på skoler, institutioner og fritidshjem, og vi deltager i kulturevents som Kulturhavn og

lnternational Citizen Day. Vi fik også flot omtale, da TV Lorry bragte et indslag om vores
Familiefægtningshold, og vi fik støtte fra Toms Guldpulje til at udvikle vores familieaktiviteter. Læs også
om B&U-udvalgets aktiviteter senere i beretningen.

Vi har styrket vores kommunikation. Med ny hjemmeside, ny grafisk profil og nyt klubtøj servi super godt
ud og er let genkendelige. Der arbejdes målrettet på sociale medier for at skabe opmærksomhed på

klubben, så vi kan tiltrække nye medlemmer og mange deltagere i vores internationale aktiviteter som
sommerlejren og Trekanten lnternational. At være synlige er også vigtigt i forhold til at tiltrække
opmeerksomhed fra dem, der kan støtte os økonomisk - ikke mindst i forhold til den udvidelse af
fægtesalen, som vi alle drømmer- og i forhold tíl vores elítearbejde.
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Og så blev Trekanten 9o år!
Ved fødselsdagsfesten var der en tipskupon om, hvad der mon kommer til at ske i de næste ti år frem mod
roo års fødselsdagen. lngen havde forudset 'flagermuseffekten', men vi skal nok klare den også. Når vi
kommer om på den anden side af Corona, skal vi igen til alføre vores drømme ud i livetl

God læselyst i beretningen!

Lene Jensen
Formand, Fægteklubben Trekanten

Ârets fokusprrnkte r 2O I 9- 2O2O

I det forgangne år havde bestyrelsen udvalgt følgende fol<uspunkter:

B& U -rekrutte ring
Personale

Stævner og lejre
Haludvidelse
Udviklingsplan

Herunder får du en kort beskrivelse af arbejdet i året, der er gået i de enkelte områder

B&U.reknrttering
Vi har haft en meget aktiv og målrettet rekrutteringsindsats i året, der er gået.

Line Munk har været tovholder og har formidlet kontakt til en lang række skoler og

børneinstitutioner, som vi har lavet faegtearrangementer for.

Med midler fra Toms Guldpulje afholdt klubben en fægtefestival for familier og der blev indkøbt nyt
træningsudstyr til de yngste.

I løbet af OL-året skulle vi have tilbudt fægteaktiviteter i Experimentariet, hvilket er et pertekt sted

for vores rekrutteringsindsats. Dette har Corona desværre sat en stopper for, men hvis det er muligt,

bliver aktiviteterne måske afuiklet efter sommerferien.

Personale
Vi har arbejdet med personaleudvikling via kurser og masterclasses og vi har rekrutteret nye trænere

internt i klubben. De fastansatte trænere Malte og Ed deltager nu i et fast punkt på

bestyrelsesmøderne, så der er koft og direkte vej fra trænerstaben til bestyrelsen.

Vi har fået udarbejdet en Arbejdspladsvurdering (APV) for Trekanten. Undervejs i dette arbejde er

mange emner af værdi for trænernes arbejdsmiljø og sikkerhed blevet drøftet, og vores

retningslinjer er sat på skrift.

Stævner og leire
Her ville vi arbejde med produktudvikling, men Corona-situationen har sat en effektiv stopper for alt
hvad der hedder stævner og lejre i øjeblikket. Vi må se, hvad resten af året byder på af muligheder.

5



Halrrdvidelse
Jesper Brandt har nu fået prissat haludvidelsesprojektet. Der skal rejses i alt7,7 mio. kr. for at udvide

vores fægtesal, så der bliver seks ekstra pister i fuld længde. Vi skal nu i gang med dialog med

Københavns Kommune og fonde om, hvordan projektet kan realiseres.

Udviklingisplan
Arbejdet med udviklingsplanen var ifuld gang, da Corona-krisen ramte os, og vi måtte fokusere på

alle de uforudseelige ting, det medførte. Det betyder, at vi ikke kan præsentere en ny udviklingsplan

ved generalforsamlingen, som oprindeligt planlagt. På næste side kan vi i stedet kort præsentere

klubbens reviderede vision og mission samt indsatsområderne i de kommende fem år. Vi fortæller
mere ved generalforsa mlingen.

Udviklingsplarr 2O2O -2025
Vision:
Fægteglæde, fællesskab, udviklin g og ambitioner i verdensklasse !

Mission:
Ví ønsker, at alle fægtere kan realisere deres ambitioner og udvikle sig sportsligt og menneskeligt i

en klub, der bygger på fællesskab og frivillighed og er drevet professionelt.

lndsatsområderne í perioden er:

r Sammenhængskraft - at skabe fælles klubfølelse
o En stærk B&U-afdeling - klubbens børn er klubbens fremtid
e Talent- og Elitearbejde - vi er fortsat super ambitiøse på dette felt
. Udvikling af træningstilbuddene - hvordan kan vores træning blive endnu bedre
. Organiseringog personale-udvikling af trænere, sportschef og nye jobfunktioner
. Fysiske rammer- udvidelse af fægtesalen
r lndtægtsgivende virksomhed - hvis vi har flere indtægter, kan vi lave flere fede ting
. Projektorienteret arbejdsstil - gode rammer for at føre gode ideer ud i livet
o Kommunikation - fortsat udvil<ling af intern og ekstern kommunikation

Handlingsplaner:
Vi var i gang med at udarbejde handlingsplaner for hvert enkelt indsatsområde, da Corona-krisen

ramte os og midlertidigt tvang os til at fokusere på klubbens drift i en tid, hvor der ugentligt er nye

forhold attage stilling til.

Men vi foftsætter, hvor vi slap, når alting igen bliver lidt mere normalt!
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Beretning fra BórU-r¡dvalgret

l}tedlerrurrer! Line Vaal¡en (forrnand)n Federico Gasúelli, Line l}Irrnk,
Anja Hansen og l}talte Trier Mørch

På børn og ungesiden er det en stor glæde at konstatere, at vi har fået flere børn og unge på

vores hold. lkke mindst søndagsholdet er blevet en stor succes.

Flere af de nye, unge trænere har taget ansvar for at tage med de yngste fægtere ud til både

fleuretcup og danske stævner.

Og med fondsstøtte er det lykkedes at komme ud og præsentere sporten på både skoler og i

fritidsklubber - en del af de unge trænere har ligeledes været aktive med dette.

Vi har også rekrutteret ad andre kanaler - eksempelvis via åbent hus, Facebook, lnstagram og to
reklamefilm om klubben er netop blevet færdiggjort og vil snart blive delt på hjemmesiden og via
Facebook.

Socialt har der vêeret flere arrangementer - dels de sædvanlige ved Halloween, jul og fastelavn,
men også klubture i ind og udland harværet en stor succes på tværs af aldersgrupperne. En

planlagt burgeraften med biograftur måtte skrinlægges på grund af Corona. Det samme gjaldt
planerne om et forældremøde med tema om sportspsykologi, men vi vender stærkt tilbage med
disse tiltag i efteråret.

Beretning fra talent/elite-udvalget
l}ledlerrunet: Lorrise Seil¡æk (forrnand), l}tiriarn Feilberg
(bestyrelsesrepræsentant), Malte Trier l}tørclr (clreftræner), Edward
lefferies (sportsclreÐn Ghristel Karlsen, Garsten Horn llielsen og
Signe Engberg.

For Fægteklubben Trekanten var zorg igen et godt år for talent- og elitearbejdet med gode resultater, en

voksende gruppe af fægtere og stortilfredshed med træningen.

Den nye rollefordeling med ny sportschef, kårdetræner og assisterende fleurettræner er kommet i en

virkelig god gænge og derudover er antallet af individuelle lektioner blevet øgetr og vi har fået ny struktur
på træningstilretteleeggelsen, det giver overblik og udvikling for den enkelte fægter.

For cheftræneren er der nu, med både en daglig kompetent kollega og med en forbundssportschef,

mulighed for en faglig sparring, der udvikler alle parter.

For senior-herrelandsholdet har der i mange året været arbejdet hen imod deltagelse som hold eller på

individuel ved OL i Tokyo i zozo. Dette OL er foreløbig blevet udskudt til 2c2:-, og alle årets øvrige

konkurrencer er også udskudt. I skrivende stund er der ingen som ved, hvornår vi kommer i gang med

konkurrencer og mere målrettet arbejdet hen imod OL igen, men fægterne har stadig store ambitioner og

arbejder med stort engagement for at holde sig i form og venter med spænding på, at vi igen kan åbne for

egentlig træning.

I zorg havde elitearbejdet særligt fokus på to områder: fysisk træning og træneruddannelse, hvilket har

fyldt rigtig meget i programmet i zor9. Vi har nu et nyt system for den fysiske træning, og vi har samtidig
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flere kornpetente trænere, hvilket giver os nye muligheder for at dæl<ke kvalificeret ind í forhold til både

træning og stævner.

Vi har i slutningen af zorg indgået samarbejdsaftaler med DFF om såvel et strukturelt udviklingsarbejde

omkring elite som at Trekantens cheftræner fungerer som landsholdstræner for senior fleuret. Dette skal

ses i sammenhæng med den kommende strategiperiode mellem DFF og DIF / TD, hvor Trekantens arbejde

er helt centralt.

lgen i zorg har Trekantens elitearbejde fået støtte af Team Copenhagen. Denne støtte er en forudsætning

for den høje kvalitet ivores elitearbejdet og vi er meget taknemmelige for både økonomisk støtte, samt

sparring, adgang til netværk og vidensdeling, som Team Copenhagen stiller til rådighed for klubbens

talent- og elitearbejde.

Beretning fra sornrnerle¡nrdvalget

llledlerrrniler: Gatlrarina Winterberg (forrnand) n Garsüen llora Nielsent
Pefer Sclreell¡en Line Vaabenn lllalte lrier l}tørch

Sommerlejren, d. 6.-ro. august 2o1g
Mere end roo faegtere fra ti lande deltog.
Trænerstanden var også bredt internationalt funderet og bestod af fem natíonaliteter. En række

frivillige bruge en uge som enten træner, lejrafuikler, massør, læge eller våbenreparatør. Der blev
samlet set afviklet 13 træningspas og syv forskellige kurser.

Og tidt orn vinterlejren...
Ãrrangør: Ed lefferies, Malte Trier lt!ørch, Sirnon leiner, rrrf.
Fra Dansk Fægteforbr¡nd: f.ar¡rence Halsted, sporÍschef

Pluk fra en mail fra arrangørerne efler lejren

Overall the camp was the biggest ever with roz participants and this is shown in the prof it which
was 10.ooo kr. Besides this, we will also receive support from Københavns Kommune for the
courses we ran.

Overall though growth has been very positive, especially when compared to last years versus 8r
fencers and r.3oo kr. profit. The camp committee will meet to evaluate things to improve for the
camp next year.

Stævnerrdvalget
lUIedlernrrler:
Tovholdere: Sirnon feiner og Lorrise Seil¡æl¡
Øvrige rnedlernlrler: Ad Hoc - der udpeges ansvarlige for delopgaver ved
stævneopstartsmøder
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- Trekanten lnternational, oktober zorg (Satellit World Cup + alle øvrige aldersgrupper)
- Senior DM, der skulle have været afholdt i april zozo, men er udskudt pga. Corona -situationen

Beretning fra sporúsfægten¡dvalget
l}tedlernrriler: üdvalget er i øieblikket il¡l¡e l¡emandet, rtten en stor del
af al¡tiviteterne i rrdvalgets frornrnissorirrrn r¡dføres af frivillige
kræfter.

Følgende aktiviteter er udført:

- Afholdelse af veteranstævner (v. Lene)

- Afholdelse af Københavnsmesterskaber (v. Lene)

- Afholdelse af en månedlig lørdagstræning for kvinder (v. Kim)

- Planlægning af stævneture iind- og udland (v. Lene og Simon)

- Tre årlige introhold (v. de frivillige trêenere Kim, Sofie, Susie og Benjamin)

- Annoncering af introholdene (flere personer, diverse platforme)

- Udsendelse af nyhedsbreve (Lene)

Der er så ledes masser af aktiviteter for klu bbens sportsfægtere, men det kunne være af stor

værdi at få revitaliseret udvalget.

Har du lyst til at v¿ere med?

\r'
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De interne revisorers påtegning
De generalforsamlingsvalgte revisorers kommentarer til regnskabet ses nedenfor, Da kasserer og revisorer

ikke har kunnet mødes fysisk, ligger underskrifterne på et enkeltark til sidst i denne årsrapport,

lndledningsvis vilvi gerne anerkende det fortsatte arbejde med at forbedre overskueligheden og

læsevenligheden af regnskabet i forhold til tidligere år.

Det er vores generelle indtryk, at der konsekvent arbejdes med at sikre, at den løbende bogføring og

rapportering bliver mere og mere sikker og, at kontoplanen hele tiden forbedres, så der skabes godt

overblik over både indtægter og udgifter hver for sig og ikke mindst, hvilke sammenhænge der er mellem
posterne.

Vores konklusion er, at regnskabet er korrekt og dækker over en betryggende bogføring og robuste
processer.

Proces -
Vi har ikke i år kunnet afholde fysiske møder med mulighed for gennemgang af de enkelte bilag. Vi har
derfor holdt videomØder, hvor vi har stillet spørgsmå1, kommenteret og er kommet med forslag. Alle

spørgsmål er besvaret fyldestgørende og forslag til omposteringer er foretaget.

Vi finder, at processen er tilfredsstillende - de særlige omstændigheder taget i betragtning.

Forslag -

1. Vi foreslår, at der oprettes en særskilt linje under kontingenter til opkrævninger vedrørende
fægtelicenser, som derefter kan afstemmes med det beløb klubben lægger ud for licenserne.

2. Vi foreslår, at der saneres i antallet af bankkonti af hensyn til både overskuelighed og omkostninger.

3. Vi foreslår, at der skabes en bedre sammenhæng mellem realiserede resultater fra seneste år og næste

års budgetter med en mere indgående vurdering af forudsætningerne for de centrale poster. Det vil give

bedre mulighed for løbende opfølgning ¡ løbet af året.

Med venlig hilsen

København, april2020

Jesper Skovhus Poulsen
lntern revisor

Kim Bruun Petersen

lntern revisor
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Anvendt Regnskabspraksis
Generelt

Årsregnskabet 2019 er udarbejdet på grundlag af almindeligt anerkendte regnskabsprincipper

Ãrsregnskabet er aflagt efter samme regnskabsprincip som foregående år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter itakt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer

af finansielle aktiver og forpligtigelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder

afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen,

og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,

om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning, Hvis dette er

tilfældet, foretages nedskrivn ing til den lavere gen i ndvend ingsværd i.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen består af kontingenter, tilskud, indtægter fra afholdte arrangementer samt

indsamlinger.

Afskrivninger

Afskrivninger omfatter årets afskrivninger på materielle anlægsaktiver. Der afskrives med fast beløb fra

2077 tt alt er afskrevet.

And re eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner, omkostninger til social sikring samt

and re personaleomkostn inger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes í resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører

regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Balancen

Materielle a n lægsaktiver

De forventede brugstider er; Brugstid

Andre anlæg, driftsmateriel og ínventar 10-20 âr
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Aktiver med en anskaffelsessum under L3.500 kr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgØrelsen i

anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskef len mellem salgspris

med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller

tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Der afskrives ikke på deposita.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien

reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtigelser

@vrige gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre foreninger samt anden gæld, måles

til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse for 2t19
Resultat

Resu ltatopgørelse L I t-3t | !2 20L9

Note z0tg Budget 2019 2018 Budeet 2018

1 559.070 602.000 559,433 600.000

2 387.342 410.000 614.384 38s.000

3 763.671 657.231 706.046 575.000

1.710.083 L.669.23L 1.879.863 1.560.000

4 -898.701 -895.000 -971.530 -8s0.000

5 -539.000 -575.000 -562.719 -487.500

6 -72.220 -65.500 -1.O9.812 -75.500

INDTÆGTER

Kontingenter

Tilskud

@vrige indtægter

lndtægter i alt

Omkostninger i alt

Årets resultat / underskud

UDGIFTER

Trænere/ledere

Stævner og lejre

Loka leomkostninger

Trænings- og fægteudstyr 7 -77.867

Administration

-s5.000 -63.439 -50.000

8 -176.095 -113.480 -152.558 -128.000

-1.763.884 -1.703.980 -1.860.0s8 -1.s91.000

-53.801 -34.749 19.806 -31.000
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Balance
Balance pr.3Llt220t9

AKTIVER

Likvide beholdinger

Nordea Bankkonto

Vestjysk Bank kreditkort

Vestjysk Bank Licens

Vestjysk Bank Kontingent

Vestjysk Bank Drift

Danske Bank Drift

Likvide beholdinger i alt

Tilgodehavender

Medlemmer

@v rige tílgodehavender

Andlægsaktiver

Tilgodehavender i ølt

Aktiver i alt

PASSIVER

Skyldige omkostninger

Skyldige omkostninger

2019 2018

t.4t6

332.869

6.s48

226.229

61.432

26.094

7.41.6

58.730

4.808

2L6.783

2L5.709

228.432

654.588 725.878

L.950

37.625

77.9r5

3.664

3.476

97.395

L17.490 104.535

772.078 830.4L3

-21.377 -26.1L8

1.4



Skyldig A-skat

Skyldig ATP

Skyldie Feriepenge

Skyldige omkostnÍnger i alt

Kortf ristet gældsforpligtelser

Depositum

KortfrÍstet gældslorpligtelser i alt

Egenkapital

Egenkapital

Årets resultat / underskud

Egenkøpital i alt

Passiver i alt

-24.855

-3.758

-s.083

-27.360

-s.696

-3.477

-55.073 -62.652

-69.090 -66.045

-69.090 -66.045

-70t.717

53.801

-681.91L

-19.806

-647.9L6 -701.717

-772.O78 -830.413
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Noter
2079 Budget 2019 20L8 Budget 2018

1 Kontingenter

Kontingenter 546.190 575.000 s32.282 570.000

I ntrokurser 1_2.880 25.000 25.356 30.000

Familietræning 0 2.000 t.795 0

Kontingenter i olt s59.070 602.000 559.433 600.000

2 Tilskud

Københavns Kommune 150.038 180.000 379.384 r.70.000

Team Copenhagen 200.000 200.000 210.000 210.000

Dansk Fægteforbund 0 5.000 0 5.000

Rekrutteri ngsprojekt tilskud 0 0 2s.000 0

Københavns Kommune sommerlejr 37.304 2s.000 0 0

Tilskud byggesag 0 0 0

Tilskud i olt 387.542 410.000 614.?84 385.000

3 @vrige indtægter

Sponsorater 5.700 0 1,500 0

Arrangementer diverse 96.083 75.000 87.903 50.000

Polterabend 68.500 50.000 17.618 75.000

Äben skole 7.650 15.000 44.OOO 15.000

Event 69.36L 0 0 0

Egen stævner L5.978 15.000 16.881 60.000

Sommerlejr 311..479 350.000 416.635 320.000

Vinterlejr 5.612 10.000 5.400 0

Øvrige lejre/samlinger 200 1.500 L.865 0

Stævnedeltagelse udland 11.979 12.OAO 1L.402 s0.000

Licens indbetalt 0 0 6.629 0

Ter Apel 32.000 50.000 48.400 0

Trekanten lnternational 7L.39r 50.000 43.16r 0

Senior DM L8.020 15.000 0 0

Projekt Toms Guldpulje 12.000 0 0 0

Trekantens Venner 8.731. 8.731" 0 0

TØjsalg 20.498 0 0 0

Diverse salg 8.490 s.000 4.652 5.000

Øvrige indtægter í alt 763.671 657.23L 706.046 575.000

Noter omkostninger

2019 Budget 2019 2018 Budget 2018
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4 Trænere/ledere

Lønn¡nger -746.224 -745.000 -812.9s6 -675.000

Åbne-l ukke-ti llæg/loka leti lsyn -43.200 -45.000 -43.200 -45.000

Pensionsbidrag -38.664 -3s.000 -35.442 -2s.000

ATP + sociale ydelser/løn -15.161 -10.000 -12.590 0

Øv rige persona leom kostn inger -13.592 -10.000 -3t.642 -25.000

Skattefrie godtgørelser
træ ne re/sportschef

-9.450 -15.000 -35.700 -80.000

Løn a rra ngementer/events -32.4r0 -3s.000 0 0

Trænerefledere i alt -898.701 -89s.000 -971.s30 -850.000

5 Stævner og lejre

Stævnedeltagelse ud land -1.0.244 -6.000 -5.974 -2.500

Stævnedeltagelse indland 0 0 0 0

Støtte tiltalent og elige -113.506 -120.000 -108.082 -120.000

Støtte til sportsfægterne -1.986 -10.000 -778 -10.000

støtte t¡l B&u -7.894 -1s.000 68 -10.000

Støtte til Veteraner -2.000 -4.000 0 0

Træningslejre indland 0 -5.000 -1,500 -s.000

Egne stævner -1.638 -3.000 -44.096 -40.000

Sommerlejr udgifter -298.979 -300.000 -337.661 -300.000

Ter Apel -54.000 -50.000 -49.455 0

Trekanten lnternationa I stævne -33.460 -20.000 -15.105 0

Vinterlejr 0 -5.000 0 0

Senior DM -11.312 -12.000 0 0

Projekt Toms Guldpulje -3.439 0 0 0

Rekrutteri ngsprojekt -543 -25.000 0 0

Dríftsom kostninger i alt -539.000 -575.000 -562.719 -487.500

6 Lokaleomkostninger

Rengøring -58.906 -45.000 -62.038 -40,000

Skabsleje -4.400 -3.s00 -3.200 -3.500

Arbejdsweekend -8.046 -5.000 0 -5.000

lndretning af lokaler -868 -10.000 0 -2s.000

Affaldsgebyr 0 -2.000 -73r -2.000

Byggesag 0 0 -43.842 0

Lokaleomkostninger i olt -72.220 -65.500 -109.812 -75.500

7 Trænings- og fægteudstyr

Fægteudstyr og våben - vedligehold -31.1.49 -20.000 -56.799 -10.000

Fægteudstyr og våben - supplering -31.813 -25.000 0 -1s.000

Styrketræningsudstyr - vedligehold -3.750 -5.000 -6.050 -5.000
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Styrketræningsudstyr - supplering -11.156 -5.000 -s90 -20.000

Træníngs- og fægteudstyr í alt -77.867 -ss.000 -63.439 -50.000

8 Administration

Ekstern assistance ,24.780 -2s.000 -38.900 -25,000

Lederku rser -22,762 -5.000 -t0.L26 -5.000

Kontingent og abonnement -7.09s -6.000 -5,465 -6.000

Forsikring -10,488 -11.000 -10.286 -11.000

Kontorartikler og porto -8.549 -5.000 -5.830 -5.000

Småanskaffelser -6.654 -5.000 -r7.608 -s.000

lT udgifter -3.308 -2.000 -420 -2.000

Annonce -7.497 0 -7.245 0

Repræsentation og gaver -12.040 -2.500 -2.556 -10.000

Mødeudgifter -5.543 -3.500 -2.909 -10.000

Telefon -7.280 -5.000 -7.6sO -3.000

Hjemmeside -4.008 -6.000 -6.093 -10.000

Øvrige omkostninger -4.363 -5.000 -3,909 -L2,000

Gebyrer -12.019 -L0.000 -9.314 -12.000

Renteudgifter -67 -s00 -216 0

Fægtelicenser -20.L60 -2.500 -4.5sCI -12,000

Afskrivninger -19.480 -19.480 -L9.480 0

Administrøtion i alt -176.095 -113.480 -152.558 -128.000
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FÆGTEKLUBB EN TREKANTEN
Ryparkens ldraetsanlæg

l-yngt>yvej 110 Tll *45 39 7-7 13 13

ÐK-2109 Kc¡benhav¡r () infaQ)lrekanlenx>rg
llannr¡rk www.trckantcn.org KANTEN

Bilog lil årsropporÌ 20t I

Tilskud frq Københqvns Kommune opdelt på poster:

Post Beløb i

kr.

Ekstro medlemstilskud 20 I B 8.584,-
Medlems oq lokoletilskud 146.710,-
KK. okt.støtte tidliqere Ôr 5.880,-
KK lokoletilskud 201 7 Iilbsqebetolins -14.916,-

KK tilskud lederkursus 7.608,-
KK lokqletilskud 2018 tilbosebetqling -3.828,-

Somlet filskud Københovns Kommune 2019 i 50.038,-

Konlingenl fordelt på oldersklosser:

Konlingent for medlemmer under 25 ör i gennemsnit: 2.557,-

Kontingeni for medlemmer oyer 25 ör2.939,-


