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Foreningsoplysninger 
Forening:  Fægteklubben Trekanten 

CVR. NR:  31 99 35 04 

Hjemsted:  København Ø  

Regnskabsår:  1. januar – 31. december  

Bestyrelse:  Lene Jensen, Formand  

Theis Andersen Samsig, Næstformand  

Miriam Feilberg, Kasserer  

Catharina Winterberg, Medlem 

Frank Ruszkai, Medlem 

Line Vaaben, Medlem  

Line Munk Skjødt, Medlem 

Heike Weyhreter, Suppleant 

Philippe Bonnet, Suppleant 
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Årsberetning for Fægteklubben Trekanten 2022 
 

Formandens beretning 2022 
 

Sæsonen 2021-2022. Endnu et år har været præget af Corona. På nogle punkter har sæsonen 

været træls. Stævneplanlægningen har været helt umulig, efter sæsonen skal vi sige farvel til Ed 

(der har fået nyt job i USA) og efter utallige stærke år på posten som talent/eliteudvalgsformand 

i Trekanten stopper Louise Seibæk. På andre områder har sæsonen været god. For første gang 

har vi rundet milepælen på 300 medlemmer, vi har kunnet byde træner Viktor Gaardsted 

velkommen i Trekanten, og trods en umulig stævnesæson har vi alligevel opnået flotte 

resultater ved mesterskaberne. Og så er vi blevet kåret som Årets Fægteklub i Danmark.  
 
Jeg håber virkelig, at det bliver sidste gang, at jeg må skrive, at året ikke blev helt som vi havde tænkt os på grund 
af Corona. For nu er det tredje år i træk, hvor pandemien har lagt begrænsninger på alt, hvad der er foregået. Både 
den daglige træning, klubbens aktivitetsniveau og stævnerne har været fuldkommen styret af udviklingen i 
smittetal – ikke bare i Danmark, men også i resten af verden. Det har bestemt ikke været en let sæson for hverken 
fægtere eller trænere. 
 
Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget.  
For når man ikke rigtig kan kigge udad, kan man i stedet vende blikket indad.  
Og dét har faktisk gjort, at vi også kan kigge tilbage på et år med fine highlights: 
 

- Viktor Gaardsted er ansat. Han bidrager til at gøre klubbens børne- og voksentræning endnu bedre. 
- Vi har gjort en stærk rekrutteringsindsats, bl.a. via events, Experimentarium, EuroGames og Åben Skole. 
- Voksenholdene: Et nyt begynder-set-up, stærkt trænerteam og sociale events har skabt en flot udvikling. 
- Weekend Camp for klubbens voksne fægtere: En event som blev til med midler fra klubbens Coronapulje 
- Kvindetræningslejr: For første gang en lejr målrettet klubbens kvindelige elite- og konkurrencefægtere. 
- Flotte internationale resultater: Når talenterne og eliten endelig kunne komme afsted, var formen god! 
- Besøg af træner Dan Kellner, USA: Et besøg, der gav ny inspiration til både trænere, ledere og fægtere. 
- Trænerkursus med Sylvain Puteaux for klubbens trænere. Temaet var lektionen, og det var en god uge. 
- SuperGejstSprederPrisen: Malte og Theis vandt denne landsdækkende pris for projektet KlubKiosk. 
- Og endelig: Vi har rundet 300 medlemmer og er kåret som Årets Fægteklub i Danmark. 

 
Det bekræfter os i, at vi går den rigtige vej og har de rigtige prioriteter i forhold til, hvordan kernen i en stærk klub 
skal være. Gode træningstilbud, dygtige trænere, højt aktivitetsniveau og et stærkt socialt miljø er nøglen til at 
skabe en klub, hvor nye medlemmer tiltrækkes, og hvor de nuværende har lyst til at blive.  
 
Tak til alle fægtere, trænere, forældre og frivillige, der er med til at gøre Trekanten til den klub, den er! 
 
Og hvor skal vi så hen i den kommende sæson? 
Jeg tør næsten ikke sige det – men jeg håber så inderligt, at sæson 2022-2023 bliver den normale sæson, som vi 
alle sammen sukker efter. En sæson, hvor træning og stævner er uden nogen former for forbehold. 
 
Og så skal vi for alvor i gang med at arbejde målrettet efter vores udviklingsplan. Hvis noget af indholdet er gået 
hen og er blevet uaktuelt, så skal vi ikke være bange for at opdatere planen og sætte os nye mål. Personligt 
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tænker jeg, at fokus på B&U-rekruttering og at få en stærk rød tråd i B&U-arbejdet er særdeles vigtigt. Også 
videreudvikling af talent/elitearbejdet efter de udfordrende år, hvor den internationale fægteverden har været 
på ’Corona-vågeblus’, bliver et meget vigtigt fokuspunkt. Og endelig er der den virkelig gode udvikling, der er 
gang i omkring voksenholdene, som jeg tror kan føre en masse spændende, nye projekter med sig. 
 
Lad os kigge på hele vores klub med nysgerrige og åbne øjne. Jeg tror på, at vi sammen kan komme stærkt 
videre efter et år, hvor alting nok må siges at have været ’en lille smule på hovedet’. God læselyst i 
beretningen… 
 
Lene Jensen 
Formand, Fægteklubben Trekanten 

                           København / d. 13.5.2022 

 
 
 
 

Opfølgning på  

Udviklingsplan 2021-2025 
 

 
Det har vi udført i sæson 2021-2022: 
 

Organisering og personale: 

 Træneruddannelse – Kursusforløb med Dan Kellner, USA og Sylvain Puteaux, Frankrig. 

 Projektarbejde – Der er taget hul på projektarbejde i forbindelse med Coronapuljen for 

sportsfægtere. 

 

Sammenhængskraft: 

 PR og Sociale Medier – Der er blevet mere liv på vores sociale medier. Trænerne og Theis er 

især gode til at poste. Facebookgrupperne for de enkelte hold bruges meget aktivt. 

 

En stærk B&U-afdeling: 

 Rekruttering – Deltagelse i større events som bl.a. Experimentarium, EuroGames og 

Københavns Kommunes ’fritidsmarked’ for udenlandske tilflyttere. Desuden har vi succes 

med vores rekrutteringsindsats via portalen Motivu. 

 Åben Skole – Med ansættelsen af Viktor Gaardsted kan vi igen lægge en stærk indsats her. 

 

Talent- og Elitearbejde: 

 Trænerudvikling – Malte på udlandsophold, og Ed på online Sports Performance Coach 

uddannelse. 

 Forbundssamarbejde, DFF – Trekanten udgør en stor del af DFF’s eliteudvalg  

 Fokus på piger og kvinder i fægtning – Kvindetræningslejr og dannelse af netværkene 

’Fægtinderne’ og ’Female fencers of Trekanten’. 
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Udvikling af træningstilbuddene: 

 Den daglige træning – Træneruddannelse 

 Lejre og Camps – Sommerlejr afviklet trods Corona. Nye lejre: ’Weekend Camp’ for voksne 

fægtere og træningslejr for kvindelige elite- og konkurrencefægtere. Træningslejre med det 

polske fleuretlandshold. 

 Stævner – Vi har arbejdet for at flere af vores børn deltager i Fleuret Cup.  

Desuden tanker om afholdelse af nyt sabelstævne og et holdstævne. 

 

Fysiske rammer: 

 Brugsaftale med Københavns Kommune – Nyt punkt: Vi har fået en brugsaftale med 

kommunen om vores lokaler, så vi nu har vores rettigheder på skrift.  

 Satellitter på andre lokaliteter – Vi har fået en ugentlig B&U-træningstid i Grøndalscentret.  

 

Indtægtsgivende virksomhed: 

 Udvikling af vores eventaktiviteter – Vi har fået ’Single point of contact’ og vi kan nu 

tilbyde forplejning til grupperne. Vi deltager fortsat i offentlige arrangementer som led i 

rekruttering. 
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Beretninger fra Trekantens udvalg: 
 

B&U-udvalget 
 

Medlemmer: Line Vaaben (formand), Line Munk, Federico Castelli, Anja Hansen og Malte 

Trier Mørch 

 
B&U-udvalget arbejder stadig med at styrke rekruttering til klubben, blandt andet gennem 
skolefægtning, samt at støtte det sociale og fægtemæssige.  
 
Af højdepunkter kan nævnes vores tilstedeværelse på Experimentarium i juni sidste år, hvor 
målgruppen primært var de yngste børn, men hvor vi fik rig mulighed til at vise alle aldersklasser, 
hvad fægtning går ud på. B&U var også med til økonomisk at støtte besøget af den amerikanske 
træner Dan Kellner, som trænede med børnene og de unge i Ryparken flere gange. Og for nylig har vi 
afholdt et meget velbesøgt forældremøde om sportspsykologi med Troels Thorsteinsson.  
 
Efter Corona er der endelig åbnet op for stævner, og B&U-fægterne har deltaget i både Fleuret 
Cup’en, i danske turneringer og i stævner i blandt andet Sverige og Tyskland. 
 
Vores Åben Skole samarbejde med København Kommune, hvor vi sammen tilbyder gratis fægteforløb 
til folkeskoler, er ved at starte op igen efter nedlukningen. Det er en lang proces at komme op på 
samme niveau som tidligere, men med ansættelsen af Viktor Gaardsted har vi nu fået en fast træner 
til disse events, og vi håber på en flyvende start efter sommerferien. 
 

_______________________________________________________________ 
 

Talent-/eliteudvalget 

 

Medlemmer: Louise Seibæk (formand), Miriam Feilberg (bestyrelsesrepræsentant), Malte 

Trier Mørch (cheftræner), Edward Jefferies (sportschef), Christel Karlsen, Carsten Horn 

Nielsen 

 
Vi er nu midt i en transitionsperiode for Talent-/eliteudvalget.  
 
For det første forlader Ed klubben. Ed har bragt struktur, indsigt og varme til klubben. At han stopper, 
påvirker talent- og elitetruppen dybt.  
 
For det andet er Louise Seibæk stoppet som formand for Talent-/eliteudvalget. Louise har ledet 
arbejde i udvalget i mange år. Hun har ydet en kæmpe indsats, som har løftet talent- og elitearbejdet 
i klubben.  
 
For det tredje er Team Danmarks eliteprojekt stoppet i Dansk Fægte Forbund. Laurence Halsted er 
stoppet som DFF-sportschef. Alligevel har DFF vedtaget et støttekoncept for 2022-25 som giver et 
godt niveau af støtte til vores elitefægtere.  
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For det fjerde, er Team Copenhagen i gang med en reorganisation. Der har været tvivl om, hvordan 
det vil påvirke klubben. Men det ser nu ud som om, vi kan forvente en endnu bedre form for 
samarbejde. Catharina Winterberg og Philippe Bonnet er kommet med i Talent/eliteudvalget i år. 
Under Lenes ledelse sigter Talent/eliteudvalget mod at etablere en tættere samarbejde med Team 
Copenhagen. Den årlige ansøgning til Team Copenhagen er blevet sendt. Vi forventer det samme 
niveau af støtte som i tidligere år, men afventer deres svar på ansøgningen. 
 

_______________________________________________________________ 
 
 
Sommerlejrudvalget 

 
Medlemmer: Catharina Winterberg (formand), Philippe Bonnet, Line Vaaben, Malte Trier 

Mørch 

 
Trods Corona-pandemien lykkedes det endnu en gang i 2021 at afvikle en sommerlejr med et flot 
deltagerantal. Lejren blev afholdt I Ryparkens Idrætsanlæg, og der var international deltagelse fra 
bl.a. Frankrig, Grækenland, Tyskland og Sverige.  
 
Sommerlejren rykker i 2022 tilbage til Sakskøbing, hvor vi glæder os til at kunne afholde en 
sommerlejr som før Corona-pandemien. 
 
Winter Camp 
I 2021 måtte vinterlejen desværre aflyses på grund af pandemien, da regeringen havde anbefalet 
aflysning af alle camps i december. I stedet blev der afviklet en Forbundstræningssamling for 
landsholdene, hvor Trekanten afviklede samlingen for fleuretlandsholdene. 
 

_______________________________________________________________ 
 
 
Stævneudvalget 
 
Tovholdere: Louise Seibæk (DM 2021 + Trekanten International) og Lene Jensen + Theis 
Andersen Samsig (DM 2022 + Københavnsmesterskabet) 
 

Øvrige medlemmer: Ad Hoc – de ansvarlige for delopgaverne udpeges ved 
stævneopstartsmøder. 
 
Der er foreløbig afholdt tre stævner i en meget Corona-præget sæson: 
 
DM 2021, september 2021: Første stævne efter Corona-nedlukningen (69 deltagere + hold) 
Trekanten International, oktober 2021: Første internationale stævne efter Corona-
nedlukningen (205 deltagere). Da vi stort set var eneste stævne, var der meget stor deltagelse.  
KM, februar 2022: Stævnet var stærkt præget af Corona-situationen (59 deltagere) 
DM 2022, 21.-22. maj: I maj afholdes desuden DM 2022 i Trekanten. 

 
_______________________________________________________________ 
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Sportsfægterudvalget 

 
Medlemmer: Udvalget er ikke fast bemandet, men mange frivillige har arbejdet 

projektorienteret med aktiviteter for sportsfægterne 
 
Sportsfægterne holdt i starten af sæsonen et møde, hvor det ved en Thursday Gathering blev 
drøftet, hvordan de 30.000 kr. fra Trekantens Corona-pulje kunne bruges, så de skabte mest 
mulig aktivitet og et stærkt socialt miljø. Det resulterede i tre projektgrupper: En gruppe 
undersøgte, hvad der kunne indkøbes af nye træningsredskaber. En anden stod for at finde 
instruktører fra andre sportsgrene, så vi sammen kan afprøve nye sportsgrene en gang om 
måneden. Den tredje gruppe gik i gang med at planlægge en Weekend Camp. Endelig lå det også 
fast, at vores Thursday Gatherings selvfølgelig skulle fortsætte.  
 
Det har givet os en rigtig spændende sæson, hvor der er opstået et endnu stærkere socialt liv på 
voksenholdene. Der er blevet indkøbt nyt træningsudstyr til gavn for hele klubben. Der er blevet 
hold en Weekend Camp, som bestemt kalder på gentagelse. Vi har fået afprøvet vores evner 
inden for klatring, Body Combat og yoga. Og så er der stadig omkring halvdelen af vores 
Coronapulje tilbage, som vi kan bruge i resten af sæsonen og til næste år. 
 
Tak til Olivia, Theis, Sarah, Jan og Lene, der har trukket et stort læs i forhold til at planlægge 
aktiviteterne. Og tak til alle for den gode opbakning til aktiviteterne  . 
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Bestyrelsens påtegning 
Bestyrelsen har på et online bestyrelsesmøde den 10. maj behandlet og godkendt årsregnskabet for 

Fægteklubben Trekanten for regnskabsåret 1. januar 2021 – 31. december 2021. Det udviser et resultat på 

kr. +17.176- samt en egenkapital på kr. 791.457,- 

Årsrapporten 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.  

Ingen 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.  

Årsrapporten indstilles hermed til generalforsamlingens godkendelse. 

Maj 2022 

 
 
 

 
 

 

Lene Jensen, 
Formand 

Theis Andersen Samsig, 
Næstformand 

Miriam Feilberg, 
Kasserer 

 
 
 

  

Catharina Winterberg, 
Medlem 

Line Munk Skjødt, 
Medlem 

Frank Ruszkai, 
Medlem 

 
 
 

  

Line Vaaben, 
Medlem 
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De interne revisorers påtegning 
 

Vi vil igen i år gerne anerkende det fortsatte arbejde med at forbedre overskueligheden og 
læsevenligheden af regnskabet i forhold til tidligere år. 

Vi mener generelt, at regnskabet har opnået en overskuelighed og gennemsigtighed, der er tilstrækkelig for 
alle interessenter. 

Der er gode forklaringer på alle stillede spørgsmål og de afvigelser der er i regnskabet i forhold til budget, 
ligger indenfor de rammer en ansvarlig bestyrelse har i forhold til at prioritere i hverdagen.  

 

Med venlig hilsen 

København, maj 2022 

 
 

 

Jesper Skovhus Poulsen 
Intern revisor 

Kim Bruun Petersen 
Intern revisor 
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Anvendt Regnskabspraksis 
Generelt 

Årsregnskabet 2021 er udarbejdet på grundlag af almindeligt anerkendte regnskabsprincipper. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabsprincip som foregående år. 

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt 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 nedskrivning til den lavere genindvendingsværdi. 

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 

2017 til alt er afskrevet. 

Andre eksterne omkostninger 

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

andre personaleomkostninger. 

Finansielle poster 

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

regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

De forventede brugstider er:  Brugstid 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 10-20 år 
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Aktiver med en anskaffelsessum under 13.500 kr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i 

anskaffelsesåret. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen 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 

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

til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

  

DocuSign Envelope ID: 535849C8-B0B0-4939-B5A0-67BD0BBE9C3D



13 
 

Resultatopgørelse for 2021 - Resultat 
 

 

 

  

Resultatopgørelse 1/1-31/12 2021

Note 2021 Budget 2021 2020 Budget 2020

INDTÆGTER

Kontingenter 1 758.556 600.000 647.310 550.000
0 0

Tilskud 2 424.449 400.167 456.642 382.730

Øvrige indtægter 3 433.849 395.000 331.403 355.000

Indtægter i alt 1.616.853 1.395.167 1.435.355 1.287.730

UDGIFTER

Trænere/ledere 4 -950.209 -850.000 -812.797 -827.000

Stævner og lejre 5 -346.956 -317.500 -230.149 -381.500

Lokaleomkostninger 6 -76.544 -59.720 -58.482 -59.500

Trænings- og fægteudstyr 7 -41.742 -55.000 -62.418 -23.500

Administration 8 -184.226 -123.780 -145.144 -115.980

Omkostninger i alt -1.599.677 -1.406.000 -1.308.989 -1.407.480

Årets resultat / overskud 17.176 -10.833 126.365 -119.750
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Balance 2021 

 

Balance pr. 31/12 2021

2021 2020

AKTIVER

Likvide beholdinger

Nordea Bankkonto 1.416 1.416

Vestjysk Bank kreditkort 14.158 38.690

Vestjysk Bank Licens 64 1.541

Vestjysk Bank Kontingent 11.496 5.519

Vestjysk Bank Drift 1.797 4.714

Danske Bank Drift 523.618 852.275

Danske Bank 499.925 0

Wise kort 7.501 0

Likvide beholdinger i alt 1.059.976 904.155

Tilgodehavender

Faktureringer 17.875 0

Øvrige tilgodehavender 5.400 0

Anlægsaktiver 38.955 58.435

Forudbetalinger 435 0

Tilgodehavender i alt 62.665 58.435

Aktiver i alt 1.122.641 962.590

PASSIVER

Skyldige omkostninger  

Skyldige omkostninger  -86.984 -13.275

Skyldig A-skat -58.434 -91.044

Skyldig ATP -4.022 -3.772

Skyldig Feriepenge -1.024 -418

Skyldige omkostninger i alt -150.464 -108.509

Kortfristet gældsforpligtelser

Depositum -86.400 -79.800

Kortfristet gældsforpligtelser i alt -86.400 -79.800

Hensættelser

Pulje til udv.af træningstilbud B&U -29.281 0

Pulje til udv.af træningstilbud Talent/Elite -30.000 0

Pulje til udv.af træningstilbud Sportsfægtere -25.039 0

Sammenhængskraft aktiviteter -10.000 0

Skyldige omkostninger i alt -94.320 0

Egenkapital

Egenkapital -774.281 -647.916

Årets resultat / overskud -17.176 -126.365

Egenkapital i alt -791.457 -774.281

Passiver i alt -1.122.641 -962.590
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Noter Indtægter 2021 

 

Noter indtægter

2021 Budget 2021 2020 Budget 2020

1 Kontingenter

Kontingenter 758.556 600.000 647.310 550.000

Kontingenter i alt 758.556 600.000 647.310 550.000

2 Tilskud

Københavns Kommune medlem 79.124 145.167 80.100 142.730

Københavns Kommune lokale 62.395 - 45.176 -

Københavns Kommune hytte 8.709 - 8.363 -

Københavns Kommune leder 16.058 - 23.994 -

Københavns Kommune sommerlejr 0 - 2.800 -

Københavns Kommune skoleforløb 2.000 - 2.500 -

Københavns Kommune corona 108.398 - 34.321 -

Københavns Kommune Idrætsfabrikken 2.259 - 0 -

Københavns Kommune øvrige 1.238 - 0 -

Rekrutteringsprojekt tilskud 0 0 0 30.000

Team Copenhagen 140.000 175.000 185.000 185.000

DGI/DIF Coronahjælpepulje 86.268 50.000 0 0

DGI/DIF Foreningspulje 0 30.000 74.388 25.000

DGI Sport to people 3.000 0 0 0

Dansk Fægteforbund 15.000 0 0 0

Tilskud fordelt til udvalg -100.000 0 0 0

Tilskud i alt 424.449 400.167 456.642 382.730

3 Øvrige indtægter

Sponsorater 731 5.000 5.225 0

Arrangementer diverse 115.288 80.000 83.731 25.000

Polterabend 0 3.000 20.000

Åben skole 0 5.000 2.500 5.000

Egen stævner 0 10.000 6.173 15.000

Sommerlejr 151.853 150.000 114.801 200.000

Vinterlejr 11.804 15.000 14.576 10.000

Senior DM 29.201 20.000 23.942 15.000

Trekanten International 67.033 40.000 0 40.000

Licens indbetalt 0 0 150 0

Kiosk 36.050 40.000 45.046 0

Salg og leje af udstyr 18.388 15.000 19.180 0

Tøjsalg 0 0 2.002 15.000

Lotteri 0 0 275 0

Diverse salg 750 5.000 10.802 5.000

Øvrige lejre/samlinger 2.750 10.000 0 5.000

Øvrige indtægter i alt 433.849 395.000 331.403 355.000
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Noter Omkostninger 2021 

 

Noter omkostninger

2021 Budget 2021 2020 Budget 2020

4 Trænere/ledere

Lønninger -730.186 -850.000 -661.534 -798.000

Åbne-lukke-tillæg/lokaletilsyn -43.200 - -39.600 -

Pensionsbidrag -38.664 - -38.664 -

ATP + sociale ydelser/løn -15.977 - -13.802 -

Øvrige personaleomkostninger -86.051 0 -2.295 -10.000

Skattefrie godtgørelser trænere/sportschef -5.000 0 -9.250 -5.000

Løn arrangementer/events -31.130 0 -47.653 -14.000

Trænere/ledere i alt -950.209 -850.000 -812.797 -827.000

5 Stævner og lejre

Støtte til talent og elige -98.130 -85.500 -63.970 -90.000

Støtte til sportsfægterne -860 -5.000 0 -2.000

Støtte til B&U -5.922 -10.000 -8.850 -10.000

Støtte til Veteraner -189 -4.000 0 -2.000

Egne stævner -976 -1.500 -225 -1.500

Sommerlejr udgifter -85.594 -125.000 -44.500 -190.000

Vinterlejr -10.295 -10.000 -17.872 -7.500

Senior DM -28.862 -15.000 -13.748 -12.000

Trekanten International stævne -36.726 -35.000 0 -35.000

Stævnedeltagelse udland 0 0 -6.744 0

Rekrutteringsprojekt -5.024 0 -9.582 -30.000

Kiosk -18.206 -15.000 -17.737 0

Våbenkøb til salg -56.172 -10.000 -8.980 0

Tøjsalg 0 0 -37.940 0

Træningslejre indland 0 -1.500 0 -1.500

Driftsomkostninger i alt -346.956 -317.500 -230.149 -381.500

6 Lokaleomkostninger

Rengøring -71.015 -50.000 -51.291 -50.000

Skabsleje -4.313 -2.220 -2.220 -4.500

Arbejdsweekend 0 0 0 -3.000

Indretning af lokaler -71 0 -4.970 0

Løbende vedligehold -1.145 -7.500 0 0

Affaldsgebyr 0 0 0 -2.000

Lokaleomkostninger i alt -76.544 -59.720 -58.482 -59.500

7 Trænings- og fægteudstyr

Fægteudstyr og våben - vedligehold -15.791 -30.000 -35.631 -15.000

Fægteudstyr og våben - supplering -23.304 -20.000 -23.199 -2.500

Styrketræningsudstyr - vedligehold -923 -2.500 -1.875 -5.000

Styrketræningsudstyr - supplering -1.725 -2.500 -1.714 -1.000

Trænings- og fægteudstyr i alt -41.742 -55.000 -62.418 -23.500
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8 Administration

Ekstern assistance -24.994 -20.000 -19.975 -25.000

Lederkurser -36.754 -10.000 -10.336 -10.000

Kontingent og abonnement -6.850 -7.000 -6.185 -7.000

Forsikring -10.918 -11.000 -10.714 -11.000

Kontorartikler og porto -3.475 -1.500 -1.424 -1.500

Småanskaffelser -20.717 -5.000 -4.987 -10.000

IT udgifter -7.710 -4.000 -3.673 -3.000

Annonce -2.631 -1.000 -2.910 0

Repræsentation og gaver -1.973 -2.500 -2.399 -2.500

Klubarrangementer -291 -15.000 0 0

Mødeudgifter -995 -1.500 -389 -3.500

Telefon -6.546 -7.000 -7.212 -5.000

Hjemmeside -623 -1.500 -1.455 -2.000

Øvrige omkostninger -313 -5.000 -8.924 -5.000

Gebyrer -14.569 -11.000 -11.625 -10.000

Renteudgifter -247 -1.300 -1.296 -1.000

Fægtelicenser -25.140 0 -32.160 0

Afskrivninger -19.480 -19.480 -19.480 -19.480

Administration i alt -184.226 -123.780 -145.144 -115.980
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Bilag til årsrapport 2021 

Tilskud fra Københavns Kommune opdelt på poster:  

 

Københavns Kommune medlemstilskud 79.124 

Københavns Kommune lokale 62.395 

Københavns Kommune hytte 8.709 

Københavns Kommune leder 16.058 

Københavns Kommune sommerlejr 0 

Københavns Kommune skoleforløb 2.000 

Københavns Kommune corona 108.398 

Københavns Kommune Idrætsfabrikken 2.259 

Københavns Kommune øvrige 1.238 

  

Kontingent fordelt på aldersklasser: 

Kontingent for medlemmer under 25 år i gennemsnit: 2.620,- 

Kontingent for medlemmer over 25 år: 3.041,- 
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