
Formandens beretning ved Støtteforeningen Trekantens Venners 

generalforsamling mandag den 27. april 2015. 
 

Indledningsvis skal der rettes en stor tak til mine bestyrelsesVenner for at have ydet en engageret og 

initiativrig indsats i 2014 og for et forbilledligt samarbejde i Trekantens Venner omkring 

opgaveløsningen.  

Trekanten har befundet sig i en brydningstid og meget har ændret sig i klubben. Trekantens Venner 

forsøger med sit virke at skabe hyggelige og rare ”pusterum” via sociale arrangementer, styrkelse af 

fællesskabsfølelsen og ved at give støtte (såvel økonomisk som personkræfter) til 

fællesarrangementer, som har fællesskabet i klubben for øje. 

 

Desværre er Vennernes virke alvorligt truet, da ”kassen” er ved at være tom.  

 

Desværre er der for andet år i træk ikke længere indtægter forbundet med salg af juice (det har i 

2014 været direkte tabsgivende). Tøjsalgsaftalen (hvor Trekantens Venner før fik en procentdel af 

tøjsalg) er ikke endnu gået igennem og dermed har der i 2014 ikke været indtægter herfra. 

Det største økonomiske slag har dog været en ikke godkendt opsigelse af 

kontingentinddrivelsesaftalen med Nets. Derved mistede Trekantens Venner sit medlemskartotek 

samt sin største indtægtskilde – nemlig medlemskontingent. Hvor vi i 2013 havde 22 

kontingentbetalende medlemmer i Trekantens Venner – har vi i 2014 alene 4 kontingentbetalende 

medlemmer.  Der arbejdes pt ihærdigt på at få reetableret medlemsskaren og dermed, at de 

nødvendige indtægter til Trekantens Venners virke igen begynder at komme ind. 

 

Der har i 2015 været afholdt flere arrangementer i Vennernes regi. 

 

Trekantens Venner hjalp til ved den store Sommerindledning – som hvert år er en stor fornøjelse for 

fægtere i alle aldre samt deres forældre med slik og ballonfægtning. 

 

Trekantens Venner stod for at sikre Trekantens deltagelse i Kulturhavn 2014, hvor såvel fægtere 

som forældre ydede en flot indsats til et arrangement, hvor køen var lang og interessen stor fra 

publikum. Trekantens medlemmer gav fægteundervisning og delte flyers ud i strålende solskin, og 

det var en rigtig god dag. 

 

Trekantens Venner afholdt et Velkommen tilbage fra sommerferie Grillarrangement i august 2014. 

Desværre blev det regnvejr – men der blev til fælles glæde hurtigt etableret hjemmelavede hot dogs 

til fægterne og deres forældre. 

 

Trekantens Venner afholdt et Halloween arrangement i klubben, hvor der var pyntet ”uhyggeligt 

op” og ellers stod på velsmagende græskarsuppe og gyseligt slik. Det vakte stor glæde og varme 

hos små og store fægtere - en kold og mørk aften sidst i oktober. Som noget nyt blev i 2014 

introduceret en gruopvækkende og gyselig vandrepokal til det fægtehold som vandt 

holdfægtningen. Denne tradition fortsætter. 

 

Endelig var Trekantens Venner med til at afholde den traditionsrige Juleindledning med gløgg, saft, 

julekager en masse (som seje forældre havde bagt og doneret – tusinde tak for det) og ikke at 

forglemme juleslikposen til en hyggestund med Peters Jul. 

 



Også i 2014 har Trekantens Venners valgt anden leverandør af træningstøj. Det har været en succes, 

at man nu hele året rundt kan bestille det tøj man mangler på nettet. Der arbejdes stadig på at få 

aftalen til at falde helt på plads med hensyn til Vennernes andel af tøjsalg.  

 

Trekantens Venner har besluttet fremover, at stå for et fællesarrangement i hvert kvartal (forår -

fastelavn, sommer – sommerindledning, efterår - fællesgrillaften samt Halloween og vinter – 

Juleindledning). Der hænges hvert år et opslag op i klubben over det kommende års 

fællesarrangementer bliver bekendtgjort.. 

 

Trekantens Venner har i 2014 givet i mindre støttebeløb til klubben.   Det godkendte årsregnskabet 

vedlægges denne beretning som bilag til nærmere orientering.   

 

På generalforsamling skal der vælges medlemmer til Trekantens venner og jeg vil derfor endnu en 

gang benytte lejligheden til at sige tak til de medlemmer, som har ydet deres indsats i 2014. Og 

forhåbentligt velkommen til såvel nye som gamle medlemmer i 2015. 

  

Det har personligt været en meget meningsfuld beskæftigelse at være med i arbejdet i ”Venners 

kreds” i året som er gået. 2015 bliver mindst lige så meningsfyldt og med udfordringen om at få 

flere Venner til Trekantens Venner – så vi igen kan lave alle de sociale aktiviteter som kendetegner 

Vennernes virke fremover. 

 

Miriam Wilmont, formand i Støtteforeningen Trekantens Venner. 

 

 

 

Godkendt på generalforsamling d. 27. april 2015: 
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