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Dagsorden 

1. Valg af Dirigent 

2. Valg af Referent 

3. Formanden aflægger beretning 

4. Kassereren aflægger beretning 

5. Inddragelse af fægteforældre i klubarbejde 

6. Indkommende forslag 

7. Valg til bestyrelsen 

8. Valg af revisor 

9. Evt. 

 

1. 

Valg af dirigent 

Anni (m.b.) vælges til dirigent. 

 

2. 

Valg af referent 

Niklas (m.b.) vælges til referent. 

 

3. 

Formanden aflægger beretning. 

I løbet af året, som har været præget af restriktioner og nedlukning er træningen blevet gennemført 

på bedst mulig vis. Det er på trods af forholdende lykkedes at fastholdes klubbens medlemmer. 

Formandens beretning godkendes. 

 

4.  

Kassereren aflægger beretning. 

Kassereren meddeler at denne ikke har i sinde at genopstille ved næste generalforsamling, hvor 

denne er på valg, hvorfor en ny kasserer skal findes. 

-- 

Økonomisk har klubben haft et godt år, hvor der har været tilskud fra forskellige fonde, som er 

blevet ansøgt og er blevet imødekommet. Grundet den begrænsede fægteaktivitet i løbet af sæsonen 
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har udgiften til trænerlønninger været lavere end tidligere år. 

Regnskabet er revisorgodkendt og indsendt til rette sted. 

Der er ikke nogen spørgsmål til kassererens beretning. 

Kassererens beretning godkendes. 

Kassereren fremlægger budget. 

Fondsmidler fra det forrige regnskab er blevet registreret dobbelt, hvorfor det fremlagte budget 

skal revideres. Prisen for noget af det indkøbte udstyr skal rettes. 

 

5. 

Inddragelse af fægteforældre i klubarbejde. 

I forbindelse med afholdelse af klubaktiviteter ville det være godt hvis forældrene inddrages i 

højere grad. Dette gælder for eksempel afholdelse af interne arrangementer i klubben, og i 

forbindelse med stævner og fægtelejre. Dertil kommer de mindre opgaver såsom vask af tøj og 

andre småopgaver. Det er centralt, at der oprettes en e-mail liste for forældrene. 

 Dette kan organiseres i et forældrenetværk, så opgaver kan delegeres til forældre, som gerne vil 

bidrage, men som måske indtil nu ikke har vidst hvor de kunne hjælpe.  

Det foreslås derfor, at der indkaldes til et ”forældremøde” for at forældre til børnene kan nås. 

Dette skal afholdes efter sommerferien 2021, gerne i forbindelse med en børnetræning. 

Ud over forældrenes inddragelse og koordinering mangler klubben også en person som kan være 

ansvarlig for våben og meldeapparater. Det ville være logisk hvis denne havde en daglig gang på 

salen i forbindelse med afholdelse af træning. Niklas (m.b.) og Mogens (fægter) aftaler at mødes og 

sammen se på udstyret og omfanget af opgaven. 

 

6. 

Indkommende forslag 

Der er ingen indkommende forslag. 

 

7. Valg til bestyrelsen 

På valg er følgende: 

Pia (formand), genopstiller. Vælges. 

Niklas (m.b.), genopstiller. Vælges. 

Alexis Aumonier opstiller. Vælges. 
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Mia (suppleant) er valgt som suppleant, såfremt hun ønsker at modtage valget. Mia har ønsket at 

modtage det. 

 

8. Valg af revisor 

Tenna Jensen (revisor) genopstiller. Vælges. 

 

9. Evt. 

Der tales om den forestående sommerafslutning for børnefægterne som skal afholdes 24. Juni. 

Det nævnes at den afdeling af fleuretcup, som klubben skulle have afholdt i foråret ikke blev afholdt 

p.g.a. coronasituation, der havde betydet af flere klubber ikke kunne bakke op om afholdelsen, 

hvorfor det ikke gav mening at afholde afdelingen. 

Fægteklubben Trekanten København har lavet en forespørgsel til klubben, hvor de foreslår et 

nærmere samarbejde. Hvad dette samarbejde evt. skal bestå i er på nuværende tidspunkt ikke 

nærmere defineret. Pia (formand) har aftalt et møde med i den nærmeste fremtid for at klarlægge 

dette. 

Det fremsiges, at et nærmere samarbejde mellem de to klubber kunne være givtigt, hvis der til 

gengæld for en videreudvikling af fægterne gives noget tilbage, som for eksempel trænerkapacitet. 

 

Mødet er hævet kl. 21:13 
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