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Generalforsamling 2021 
Aalborg Fægteklubs generalforsamling 2021 blev gennemført virtuelt torsdag 25. marts 2021 

kl. 17.00-18.00: 

 

• Valg af dirigent  

Steen Bjerre valgt. 

 

• Beretning om klubbens stilling og virksomhed i det forløbne år – ved formand Pia 

Haack Vadstrup 

Også for Aalborg Fægteklub er det nogle besynderlige måneder, der er forløbet, siden den 

coronaudsatte generalforsamling i maj 2020. Det fører for vidt at nævne alt det, der ikke er 

blevet til noget, så i stedet fokuserer vi på det, vi trods alt fik mulighed for at gennemføre. 

 

• I juni var det igen muligt at fægte indendørs og vi kunne holde sæsonafslutning stort 

set som planlagt.  

• I juli inviterede vi igen medlemmerne til sommerferiefægtning, hvilket der var 

dejligt mange, der benyttede sig af.  

• I august tog vi hul på den nye sæson – og lagde ud med to dages fægtelejr for børn. I 

samme måned fik Felipe endelig mulighed for at afslutte 12-ugerskurset i Nibe.  

• September bød på fægteintroduktion på Tech College 

• I oktober havde vi besøg af blandt andre Ranum Efterskole og introducerede 

fægtning på Hals Skole og Højvangskolen.  

• I november var Sophia igen på landevejen, så børn på Højvangskolen, Vadum Skole, 

Filstedvejens Skole, Svenstrup Skole og Hals Skole lærte om fægtning  

• Inden vi måtte lukke ned igen, nåede Sophia i december at besøge Gug Skole. 

 

Dertil kommer selvfølgelig alle de faste træningsdage og heldigvis en pæn portion 

indtægtsgivende eksterne arrangementer – blandt andet polterabend, fødselsdage og 

firmaarrangementer.  

 

Felipe spiller fortsat en væsentlig rolle for klubbens udvikling og derfor er vi glade for, at 

han har valgt at forlænge samarbejdsaftalen med os, foreløbig til udløbet af denne sæson. 

Felipe har taget sig af al børnetræning samt de voksne mandag og tirsdag, mens Krzysztof 

står for de voksnes fægtning om torsdagen. Når vi for alvor kan komme i gang med de 
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indendørs aktiviteter igen, vil der blive ændret lidt på ugeprogrammet, men fordelingen af 

opgaver mellem vores to fægtemestre vil være den samme.  

 

Senest har Felipe inviteret vores fægtebørn til at deltage i et Fast Track-forløb, som vi håber 

snart at kunne komme i gang med. Fast Track er målrettet fysisk og mental udvikling af 

børnefægtere. Det er et tilbud til de bedste af vores fægtebørn – dels dem Felipe ser størst 

potentiale i, dels børn med et klart ønske om at indgå i projektet. I forbindelse med Fast 

Track bliver der indgået en skriftlig aftale mellem fægtebarnet og dennes forældre på den 

ene side og klubben på den anden, hvor parterne forpligter sig til i fællesskab at nå bestemte 

mål inden for en bestemt tidsramme. 

 

Vores økonomi har lidt under coronarestriktionerne, men heldigvis fik vi både i juli og 

december 2020 samt marts 2021 støtte fra DIF og DGIs coronahjælpepulje. Desuden har 

SIFA via Lind Puljen støttet anskaffelse af fægteudstyr, mens Fonden for Spare- og 

Laanekassen ved Danske Bank har støttet vores Nibe-projekt. Fra DGI Nordjylland har vi 

modtaget støtte til at gennemføre det påtænkte projekt med fægtning for seniorer, mens 

Sparekassen Nordjyllands Fond af 29. marts 1976 har støttet børnefægternes deltagelse i 

B&U DM. De penge har vi liggende, til der igen bliver afviklet DM’er. Fra Aalborg Kommune 

har vi fået støtte til at   gennemføre fægtelejren i august 2020 – og endelig har TrygFonden 

støttet, at vi kan gennemføre Falcks førstehjælpskursus. Det sidste er en af de ting, vi håber 

at kunne sætte i værk senere i år. 

 

Gennem hele 2019 fik vi et nyt medlem stort set hver eneste uge. Sådan har det ikke ligefrem 

været det seneste års tid – og vi har i sagens natur også haft udfordringer med at holde på de 

eksisterende medlemmer. Vi har lige nu godt 50 medlemmer, hvoraf omkring en femtedel er 

passive eller meget sjældne gæster i klubben. Også det håber vi vil rette sig, når vi får 

mulighed for at komme op i gear igen. 

 

Der er ingen tvivl om, at det vil kræve meget af os at finde tilbage til den gode udvikling, vi 

var inde i før marts 2020. Så meget desto mere håber jeg, at alle – både fægtere og 

fægtebørns forældre – vil bakke op om klubben og dens aktiviteter, så vi om forhåbentlig 

kort tid kan tage de første skridt på vej tilbage mod noget mere normalt.  

 

Beretningen taget til efterretning. 
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• Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år og statusopgørelse til 

godkendelse – ved kasserer Steen Bjerre   

De store indtægtsposter er i runde tal kontingent med 66.000 kr. (mod 68.000 kr. året før), 

mens der er indkommet knap 35.000 kr. via arrangementer (mod 43.000 kr. i 2019). 

Desuden kan nævnes tilskud og betaling for aktiviteter fra Aalborg Kommune* på næsten 

57.000 kr. (mod 84.000 kr. året før), og fondstilskud på 63.000 kr. (mod 84.000 kr. året før). 

Det giver samlede indtægter på små 239.000 kr. (mod næsten 303.000 kr. året før). 

 

* Omkring 24.000 kr. heraf er årlige det kommunale foreningstilskud. 

 

De store udgiftsposter er 102.000 kr. i honorar til Felipe, mens der til Krzysztof er betalt 

55.000 kr. i honorar. Desuden er der udbetalt 17.000 kr. i honorar til andre instruktører. Der 

er indkøbt materiel for 56.000 kr. og vi har betalt 24.000 kr. i halleje, så de samlede udgifter 

bliver på 276.000 kr. 

 

Det giver et resultat på -37.000 kr. Vi gik ind i 2020 med 85.000 kr. på bogen og forlod 

således året med 48.000 kr. Dog er omkring 17.000 kr. heraf øremærket det 

førstehjælpskursus, som Trygfonden har givet os tilskud til at gennemføre, ligesom cirka 

10.000 kr. er øremærket den resterende del af satellitprojektet. 

 

Regnskabet godkendt.  

 

• Valg af formand  

Pia Haack Vadstrup genvalgt for en periode på to år. 

 

• Valg af bestyrelsen 

Henrik Trenskow og Nasseh Hashemi genvalgt. 

Som repræsentant for juniorerne var der genvalg til Esben Kaasgaard Lillie for en periode på 

ét år. 

Som suppleant til bestyrelsen genvalgtes Rasmus Kobborg. 

 

• Valg af revisor 

Hans Ole Kristensen genvalgt. 

Der valgtes ingen revisorsuppleant.  
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• Andre på dagsordenen opførte forslag 

Ingen. 

 

• Eventuelt  

Pia Haack Vadstrup foreslog, at der for eksempel via Facebook opfordres til at støtte klubben 

i en tid, hvor den mangler indtægter.  

 

Hans Ole Kristensen opfordrede til, at klubben holder igen med indkøb i 2021, da denne ret 

betydelige udgiftspost reelt er det eneste, der for alvor kan stilles på. 

 

Hans Ole Kristensen anbefalede en markedsføringsindsats, så klubben får andel i de mange 

eksterne arrangementer, der må forventes at komme i kølvandet på coronagenåbningen.  

 

Steen Bjerre understregede behovet for, at klubben snarest muligt bliver tilført flere 

medlemmer – meget gerne børn vi kan bygge op som fægtere, men reelt har alle 

aldersgrupper interesse pt.  

 

Esben Kaasgaard Lillie foreslog at gennemføre en sommerlejr eller lignende for 

universitetsstuderende – i juli og med fokus på fægteintroduktion for begyndere. Han tager 

gerne kontakt til både AAU og IDA.  

 

Der er ingen ændringer til konstitueringen efter generalforsamlingen i 2020. 

 

Pia Haack Vadstrup foreslog bestyrelsesmøde snarest efter påskeferien – hun sørger for 

indkaldelse. 

 

 

 

 

 

-------------------------------    -------------------------------   

Referent:    Dirigent: 

Steen Bjerre/25-3-2021  Steen Bjerre /25-3-2021   
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