
Referat fra ordinær 
generalforsamling i Hellerup Fægte-

Klub 
Den 15. juni 2020 kl. 18 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Fægte-Klub, Strandparksvej 

46, 2900 Hellerup. 

 

1) Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsens forslag: Søren Gøtzsche, blev vagt som dirigent. Christian Søttrup blev valgt til referent. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indvarslet i marts jf. Foreningens 

vedtægter, men måtte udskydes af flere omgange til juni pga. Forårets forsamlingsforbud. Der var 

ingen indvendinger mod afholdelsen fra forsamlingen. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen 

var korrekt indvarslet og beslutningsdygtig.  

Et forslag angående en vedtægtsændring, der frafalder kravet om statsautoriseret revisor, var ankommet 

for sent. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at forslaget kunne behandles under pkt. 12. 

 

2) valg af 2 stemmetællere 

Valg af stemmetællere blev udskudt til, hvis et medlem krævede en skriftlig afstemning af et punkt. Det 

blev ikke relevant. 

 

3) Gennemgang af bestyrelsens årsberetning samt godkendelse heraf. 
Formanden forelagde beretningen fra året 2019. Formanden beskrev de opgaver bestyrelsen havde 

fokuseret på og de resultater, der var opnået. Formanden takkede de frivillige, der havde gjort en 

indsats, deres navne vil være at finde i den skriftlige beretning. Formanden efterspurgte at flere 

medlemmer melder sig på banen, så det ikke er de samme par håndfulde medlemmer, der varetager alle 

opgaver. 

 

Sportschefen fremlagde sommerens kommende program i lyset af de ændringer Covid-19 har haft og 

får på træningen. Der vil være åbent for træning hele sommeren. Man opfordredes til at medbringe 

venner, bekendte og gamle frafaldne fægtere i rekrutterings øjemed.  Der vil også afholdes to gratis 

fægtelejre. En for unge og en for voksne. Der vil være en begrænsning på 20 deltagere på grund af 

kapacitets grænser for hallen sat af Gentofte kommune.  

 

Der blev spurgt til de sportslige resultater fra 2019. Hugo opfordrede til at man ikke målte klubben 

snævert på enkelt præstationer men anlagde en helhedsbetragtning.  Det vigtigste resultat for 2019 har 

været at få skabt stabilitet. Det har dog ikke stoppet klubben fra at opnå fine resultater, og som en 

ændring fra tidligere er det nu på tværs af alle alders kategorier. De bedste resultater vil ligeledes være 

at finde i beretningen. 

 

Der blev efterspurgt en businessplan for hvordan vi udbygger klubben. Miamaja beklager at der ikke 

har været tid til at lave en strategi, da der har været alt for mange andre ting at tage sig til. Formanden 

opfordrer igen til at medlemmerne byder ind og deltager i klubbens arbejde. 

 



Bestyrelsen blev bedt om at redegøre for hvem, der bestemmer hvad trænernes opgaver er. Formanden 

forklarede at det var et samarbejde mellem bestyrelsen, trænerne og medlemmerne. Der blev spurgt om 

hvem der bestemte hvis bestyrelsen og trænerne var uenige. Formanden medgav at det i sidste ende er 

det bestyrelsen, der bestemmer, men formanden påpegede at det samtidigt var vigtigt at lytte til 

trænernes sportsfaglige kompetencer. 

 

Et medlem beklagede at den stramme holdstruktur, der er indført virker hæmmende på fællesskabet og 

det generelle klubliv. Formanden forklarede at det netop var for at tilgodese bredden, at der var hold, 

hvor de kunne være sikker på at trænernes opmærksomhed ikke kun gik til eliten. Bestyrelsen tog 

bemærkningen til efterretning. 

 

Der blev spurgt til manglen af fleuret i klubben. Formanden påpegede at det skyldtes manglende 

ressourcer og interesse fra medlemmer. Klubben har fået et tilskud fra DFF til at afholde introforløb ad 

tre omgange. Det første vil være et sabelforløb, hvor Christian Søttrup har meldt sig som træner. De 

efterfølgende kurser kan være på andre våben fx fleuret, men det kræver at et medlem med 

kompetencer melder sig som træner. 

 

Et medlem spurgte til fordelingen af ressourcer på tværs af medlemsgrupper. Formanden redegjorde for 

at hobbyfægtere og teenagere var blevet forfordelt. At teenagere blev forfordelt var til dels med vilje, 

da det er den sværeste gruppe at holde på, så indsatsen var bedre brugt på andre grupper. De manglende 

ressourcer til hobbyfægtere var taget op af bestyrelsen i begyndelsen af 2020.  

 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. Der blev spurgt om beretningen ville være tilgængelig på 

hjemmesiden. Det blev bekræftet. 

 

 

4) Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år til godkendelse. 
Kassereren forelagde regnskabet for 2019. I forhold til det forventede, var der et par afvigelser. For det 

første var medlemstilskuddet fra kommunen mindre end forventet. Der var regnet med det fulde tilskud 

ud fra reglerne. Det har vist sig at der er et totalt beløb som kommunen fordeler mellem klubber baseret 

på det maksimale tilskud. Det betyder at vi ikke får det fulde tilskud, hvis andre klubber i kommunen 

får mange unge medlemmer. Den anden store afvigelse: det lavere driftstilskud skyldes en del 

regninger, der er gået direkte til kommunen og altså udenom klubbens regnskab. Det vil sige at det 

lavere driftstilskud er modsvaret af et tilsvarende lavere driftstab. 

 

Flere medlemmer spurgte til hvordan faldende kontingentindtægter når man sammenligner med tallet 

fra 2018 hang sammen med bestyrelsens beretning om et stabilt medlemstal. Det blev forklaret, at det 

skyldtes det store frafald, der skete i begyndelsen af 2018. De medlemmer betalte stadig kontingent for 

hele 1. halvår af 2018. Formanden talte alene om hvordan det var gået med medlemstallet efter krisen i 

2018.  

 

Der blev spurgt til budgettet for 2019. Bestyrelsen beklagede at det ikke var at finde i årsregnskabet. 

Det forventede resultat for 2019 var et underskud på ca. 45000 kr.  

 

Forsamlingen spurgte til om der ydes nogen støtte til Sportschefens arbejde i DFF. Det gør der ikke. 

Bestyrelsen har arbejdet på det, men der er ikke nogen penge i DFF. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 



5) Forelæggelse af retningslinjer for det kommende års budget til godkendelse. 

 

Bestyrelsen forelagde budgettet for 2020 og de rettelser, der var kommet til senere pga. Coronakrisen. 

 

Der bliver spurgt til underskuddet, der nu har varet i tre år når man tager 2020 med.  Bestyrelsen er 

enig og det er også en af grundene til at man har foreslår at øge kontingentet. Det største enestående 

problem er at klubben mangler medlemmer. Vi skal gerne have et stabilt medlemstal på ca. 20 mere end 

vi har i dag. 

 

Forsamlingen spørger om vi budgetterer med et tab på 150'000 kr. Budgettet er et så konservativt skøn 

som muligt. Det indeholder alene de udgifter og indtægter vi er bekendt med. Det indeholder hverken 

en post til uforudsete udgifter eller mulige kommende støttepuljer. Bestyrelsen præciserede at budgettet 

er udregnet inden Corona, og at forslag om kontingentstigningerne først er kommet med efter og derfor 

ikke er indregnet i budget. Der er derfor en chance for at regnskabet for 2020 kan gå i nul, hvis 

kontingentet hæves og CCC kan afholdes. Forsamlingen mente at det var vigtigt at balancere budgettet 

og at man også så på at skære på udgifter. Bestyrelsen var enig, men langt de fleste udgifter er 

nødvendige for at kunne køre klubben fx reparation af meldeapparater eller i sidste ende 

overskudsgivende som fx stævneafholdelse. Det giver ikke mening at skære i udgifter, hvis det afholder 

klubben fra en indtægt, der overstiger udgiften. 

 

Forsamlingen beder om regnskab frem til maj. Bestyrelsen forklarer at det ville være misvisende fordi 

vi har fået lønkompensation i foråret, men størstedelen af tabene først kommer i andet halvår. 

 

Hans mener at der skal bruges mere timer med medlemmerne og rekruttere, hellere end at fyre en 

træner. Formanden siger at det allerede skete i starten af året, hvor Viktor Gaardsted fik ny kontrakt 

med flere timer øremærket til rekruttering. Samt et tilskud fra DFF til intro hold. 

 

GF indstiller til, at der indkaldes til et medlemsmøde, hvor bestyrelsen fremlægger budget og regnskab 

til d.d. samt oversigt af medlemstilgang/flugt, tilskudsmuligheder, konkurrence afholdelse osv. 

 

Godkendelse af budget udskydes til efter kontingentfastsættelse i punkt 6. 

 

6) Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr. 

Formanden forelagde de foreslåede kontingentstigninger og forslag til ændret kontingentstruktur med 

indførelse af et billigere SU-medlemskab og et elitemedlemskab.  Det blev besluttet først at behandle 

kontingentstigningerne og derefter de ny medlemskaber. 

 

Der var en generel stemning for at den foreslåede kontingentstigning var for voldsom. Der stemtes om 

bestyrelsens forslag til kontingent og et modificeret forslag, med kun halvdelen af den foreslåede 

stigning og et ekstra frivilligt Corona-medlemskab tilsvarende den manglede halvdel. 

 

Den halve stigning blev vedtaget, hvilket giver følgende kontingenter: 

 

Miniløver (5-7 år) – 1175 DKK/halvår 

Børnemedlemskab (8-12 år) – 1900 DKK/halvår 

Almindeligt voksenmedlem (o.a. til samme pris) – 2050 DKK/halvår 

Passivt medlemskab – 350 DKK/år 

Skabsleje – 175 DKK/halvår 



Gæster – 375 DKK/måned 

Coronakontingent – 250 DKK/halvår 

 

Den ændrede kontingentstruktur blev vedtaget. To nye medlemskaber oprettes: 

 

SU-medlem – 1175 DKK/halvår 

Elitemedlem – 2550 DKK/halvår  

 

Budgettet blev herefter godkendt provisorisk, under forudsætning af, at der afholdes en ekstraordinær 

generalforsamling med en grundig gennemgang af økonomien og endelig godkendelse af budgettet 

senest først i september. 

 

7a) Vedtægtsændring af stemmeberettigelse til generalforsamling foreslået af Frederik von der 

Osten 

Frederik von der Osten forelagde sit forslag.  

Der var generel forståelse for Frederiks synspunkt, men forsamlingen var også bekymret for helt at 

fratage børnegruppens indflydelse og den indvirkning det ville have på frivilligheden bland forældre. 

Dirigenten påpegede at hvis man fratog børnegruppen stemmeretten, så kræver loven at man laver en 

redegørelse for og en måde hvorpå børnene så kan få indflydelse.  

 

Generalforsamlingen nedstemte forslaget. 

 

7b) Indførelse af et transparentlektionssystem foreslået af Hans von der Osten 

Hans forelagde sit forslag. Bestyrelsen forklarede at der fremover vil være et system for lektioner 

mandage og onsdage. Hugo vil ikke give robotlektioner. Han har en overordnet plan for den sportslige 

udvikling som ikke giver plads til individuelle lektioner hver eneste træning. Han har i stedet fokuseret 

på at uddanne Nick og Viktor, og ændret træningsplanerne så de får tid til at give flere lektioner.  

 

Hans ønsker ikke at styre trænerens arbejde ned i mindste detalje, men ønsker blot et gennemsigtigt 

regelsæt og en måde at kontrollere om det overholdes. Det kunne for eksempel være ved at føre 

protokol over hvem der får lektioner. 

 

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen. 

 

7c) Redegørelse fra bestyrelsen og Hugo Dergal om Sportschefens opgaver og planer for klubben. 

Behandlingen af dette punkt blev udskudt til medlemsmødet i starten af efteråret. 

 

8) Valg af formand. 

Miamaja genopstillede og blev enstemmigt valgt. 

 

9) Valg af kasserer. 

Christian Søttrup opstillede, under forudsætning at klubbens medlemmer ville forbedre deres frivillige 

indsats, og at det ikke ville blive et problem at finde en fuldtallig bestyrelse. Christian blev enstemmigt 

valgt. 

 

10) Valg af den øvrige bestyrelse, 3 medlemmer. 



Ingen andre bestyrelsesmedlemmer genopstillede. Efter en lang ørkenvandring lykkedes det at finde 

medlemmer til bestyrelsen. 

Alfred Diemer opstillede til bestyrelsen og blev valgt. 

Georg Lett opstillede som ordinært medlem og blev valgt. 

 

Patrick Jørgensen valgtes til sekretær under protest. Patrick udfører i forvejen en række frivillige hverv 

for foreningen såsom webmaster, nøgleansvarlig og håndtering af eventmailen. Patrick gjorde klart at 

han kun vil varetage posten midlertidigt indtil medlemsmødet i begyndelsen af efteråret. 

 

11) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

Der blev ikke valgt nogen suppleanter. Efter generalforsamlingen har Stig Christensen og Rosalie 

Ripiccini meldt sig som suppleanter. 

 

12 + 7e) Godkendelse af ekstern revisor efter indstilling fra bestyrelsen og vedtægtsændring vedr. 

Frafald om krav til statsautoriseret revisor. 

Det blev foreslået at man kunne få foretaget en gennemgang fremfor en egentlig revision, da det ville 

være billigere. 

 

Det blev besluttet at udskyde behandlingen af disse emner til medlemsmødet i begyndelsen af efteråret. 

 

13) Eventuelt 
Hans von der Osten gav en opdatering på udbygningen af hallen. Kommunen har bevilliget midler, og det 

forventes at byggeriet snart kan begynde. 

 

Christian Søttrup opfordrede til at generalforsamlingen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres 

store indsats. Forsamlingen takkede Johannes, Adrien, Christine og Vivian. 

 

 

 
 

Dirigent Søren Gøtzsche 

 

 

 

Referent Christian Søttrup 


