
Gennemgang af folkeoplysende foreninger 

Vurdering af aktiviteter, struktur og vedtægter 

Forening/navn:  

Haslev Håndboldfitness  

Oprindelige godkendelsesår:  

2019 

Foreningstype:  

Idrætsforening 

Vedtægter - formål Foreningens formål er at samle interesserede til 

håndboldfitness, motion og socialt samvær. 

Aktiviteter: 

 

 

Idræt: Træningen har fokus på håndbold, hvor der 

spilles med en lille blød bold, samt fokus på en mere 

generel træningsform, som løb og styrketræning. 

Træningsform tilpasses både nybegyndere og 

erfarne, så alle kan være med. Der trænes kun med 

sit hold, og der deltages ikke i turneringer. 

Antal bestyrelsesmedlemmer 5 bestyrelsesmedlemmer:  

Christian Kopranen, formand 

Torben Due Jensen, kasserer 

Dorthe Gregersen, bestyrelsesmedlem 

Kim Jeppesen, bestyrelsesmedlem 

Brian Thor Andersen, bestyrelsesmedlem 

Note: I vedtægten står at læse, at 

bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år samt én 

suppleant for 1 år. 

Antal medlemmer:  

Fordi de er en nystartet forening, er der endnu ikke et 

medlemsregister, men med en målsætning på 25 

medlemmer. 

Antal medlemmer under 25 år:  

- 

Antal medlemmer over 25 år:   

- 

Indsendelse af vedtægter, regnskab og 

referat: 

Der er indsendt vedtægter samt referat fra deres 

stiftende generalforsamling den 29.01. – 2019. 

Note: Ingen regnskabsoversigt grundet nystartet 

forening. 

 

Krav Bemærkninger 

 

1. Foreningen har faste og kontinuerlige 

folkeoplysende aktiviteter 

 

 

Foreningen har planlagt 2 ugentlige træningsdage. 

 

2. Foreningen har en udarbejdet en beskrivelse 

af foreningsaktiviteter 

 

Foreningen beskriver en træningsgang på 2 timer, 

der er opdelt i tre dele; intervaltræning, 

styrketræning og håndboldspil med blød bold. Alle 



kan være med, da træningen tilpasses den enkeltes 

niveau. En træningsform for både nybegyndere og 

erfarne, hvor der er plads til motion og sjov samtidig. 

 

3. Foreningen har en lovlig bestyrelse 

 

 

Ja. 

 

4. Foreningen har vedtægter med et 

formuleret formål, som er godkendt på dens 

generalforsamling (Formålet skal understrege 

de demokratiske og fællesskabsmæssige 

perspektiver) 

 

 

Ja, foreningens formål er at samle interesserede til 

håndboldfitness, motion og socialt samvær.  

Dette er formuleret i vedtægten samt godkendt på 

den stiftende generalforsamling den 29.01. 2019. 

 

5. Foreningens formål og adfærd må ikke 

modarbejde eller underminerer demokrati 

eller grundlæggende friheds- og 

menneskerettigheder 

 

 

Foreningen opfylder kravet. 

 

6. Foreningen er åben for alle, som tilslutter sig 

dens formål 

 

 

Foreningen er åben for alle med interesse for 

håndboldfitness. 

 

7. Foreningen er hjemmehørende i 

tilskudskommunen og aktiviteter finder sted i 

den kommune, de søger støtte i 

 

 

Foreningen har hjemsted i 4690 Haslev, Faxe 

Kommune. 

 

8. Foreningen er demokratisk opbygget med 

en bestyrelse valgt af medlemmerne 

 

 

Ja, dette fremgår af referat fra den stiftende 

generalforsamling den 29. 01 – 2019. 

 

 

9. Foreningen har en form for medlemsbetaling 

(Minimum 5 betalende medlemmer) 

 

 

Indmeldelse i foreningen sker ved indbetaling af 

kontingent. 

 

10. Foreningen ikke oprettes eller drives i 

kommercielt øjemed 

 

 

Foreningen opfylder kravet. 

 

11. Foreningens evt. overskud tilfalder foreningen 

 

 

Ja. 

 

12. Foreningens formue tilfalder almennyttige 

formål ved dens opløsning 

 

 

Et eventuelt overskud ved foreningens opløsning 

tilfalder idrætsformål i Haslev området. 

 

13. Foreningens aktiviteter, må ikke have 

karakter af gudsdyrkelse eller kirkelige 

handlinger 

 

 

Foreningen opfylder kravet. 

 

14. Foreningen har medlemmer under 25 år 

 

 

- 

Opsummering: 



 

 Haslev Håndboldfitness lever op til lovens krav om vedtægter, aktiviteter og struktur. 

 Foreningen er nystartet. 

 De har fastlagt et kontingent for sæson 2019/2020 på kr. 600,- som danner rammen om deres budget. 

Der forelægger på nuværende tidspunkt ikke et regnskab for en hel regnskabsperiode grundet 

stiftelsestidspunktet. 

 

Indstilling: 

 

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Haslev Håndboldfitness godkendes som 

folkeoplysende forening.  

 

 

 


