
 

 

 

Hellerup, den 13. maj 2020 
Indkaldelse til Hellerup Fægte-Klubs ordinære generalforsamling 
 
Med forbehold for regeringens fremtidige beslutninger indbyder bestyrelsen jer alle til klubbens ordinære 
generalforsamling Mandag, den 15. juni 2020, kl. 18.00 i klubbens lokaler. Grundet Covid-19 kan 
generalforsamlingen dog udskydes igen med kort varsel. I så tilfælde vil bestyrelsen melde det ud snarest 
muligt. 
Grundet Covid-19 restriktioner bliver indkaldelsen ikke slået op i klubbens lokaler men i stedet sendt ud til 
medlemmer via klubmodul, slået op på hjemmesiden og på Facebook. 
 
Vedr. klubbens ordinære generalforsamling er følgende anført i klubbens vedtægter: 
 

§ 7 Ordinær generalforsamling:  
Stk. 1. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.  
 
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, indkaldes med 
mindst 4 ugers varsel ved opslag i klubbens lokaler samt offentliggørelse på klubbens hjemmeside og 
facebookside.  
 
Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til 
bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, bekendtgøres disse 
medlemmerne sammen med dagsordenen ved opslag i klubbens lokaler samt offentliggørelse i elektronisk form 
senest 8 dage før generalforsamlingen. Det reviderede regnskab, jf. § 13, og budgetforslag for det kommende år 
er tilgængeligt ved henvendelse til klubbens kasserer. 
 
Stk. 4. Adgangs- og taleret til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer og forældre til aktive 
medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. 
 
Stk. 5. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før 
generalforsamlingen, og som ikke er i restance med betalinger til klubben. Er medlemmet under 15 år, kan 
medlemmets stemmeret udøves af en forælder eller værge. Medlemmer af bestyrelsen har ikke stemmeret ved 
afstemning om godkendelse af årsberetning og årsregnskab. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
Stk. 6. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

 
Forslag kan sendes til formand@hellerupfaegteklub.dk.  
 
 
Mia Maja Frederiksen 
Formand 



 

 

 

Hellerup, 13 May 2020 
 
Invitation to the general assembly of Hellerup Fægte-Klub 
 
Depending on the future decisions by the government, the general assembly will be held on Monday, 15 June 
2020 at 18.00 at the club. However, due to the Covid-19 situation, the general assembly may be postponed 
again with short notice. In that case, the board will inform the members as soon as possible. 
Because of the Covid-19 restrictions, the invitation for the general assembly will not be available at the club 
but rather sent out to the members via klubmodul, the homepage and Facebook. 
 
In the club rules, following is specified with regard to the general assembly: 
 

§ 7 Ordinær generalforsamling:  
Stk. 1. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.  
 
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, indkaldes med 
mindst 4 ugers varsel ved opslag i klubbens lokaler samt offentliggørelse på klubbens hjemmeside og 
facebookside.  
 
Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til 
bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, bekendtgøres disse 
medlemmerne sammen med dagsordenen ved opslag i klubbens lokaler samt offentliggørelse i elektronisk form 
senest 8 dage før generalforsamlingen. Det reviderede regnskab, jf. § 13, og budgetforslag for det kommende år 
er tilgængeligt ved henvendelse til klubbens kasserer. 
 
Stk. 4. Adgangs- og taleret til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer og forældre til aktive 
medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. 
 
Stk. 5. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før 
generalforsamlingen, og som ikke er i restance med betalinger til klubben. Er medlemmet under 15 år, kan 
medlemmets stemmeret udøves af en forælder eller værge. Medlemmer af bestyrelsen har ikke stemmeret ved 
afstemning om godkendelse af årsberetning og årsregnskab. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
Stk. 6. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

 
Proposals regarding the general assembly can be sent to formand@hellerupfaegteklub.dk.  
 
 
Mia Maja Frederiksen 
Formand 


