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Oversigt over 7 nye foreningers formål

24130

Valby Skakklub

§2

Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet, idet der
skal lægges vægt på gennem undervisning og turneringsarrangementer at stimulere
ungdommens skakinteresse.

25002

Bygårdens Idræts- og Aktivitetsforening

§ 2, 1

Foreningens formål er at arrangere og forestå idræts- og fritidsaktiviteter inden for
gymnastik for børn og unge samt deres forældre / familiemedlemmer i og omkring
Vanløse.

25017

Associazione Calcio Academics

§2

Vi ønsker at etablere os som en bredt funderet idrætsforening, med det erklærede mål
at fremme socialt samvær, sociale kompetencer og sportslig formåen blandt unge på
tværs af Københavns Kommune. Med udgangspunkt i fodbolden og i det forpligtende
fællesskab ønsker vi at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og
lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

26583

Fægteklubben Trekanten, Bispebjerg

§2

Foreningens formål er at dyrke moderne sportsfægtning og med udgangspunkt i
fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt gennem
at skabe rammer og muligheder for at klubbens medlemmer kan indøve og dyrke
sporten på motions- og konkurrenceplan med udgangspunkt i fleuret, kårde og sabel
fægtning. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at
engagere sig og tage et medansvar i foreningen.
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27985

Danske Freestyle Cyklister

§2

Foreningens formål er at samle freestyle cyklister i København og omegn og arbejde
for at skabe bedre rammer for at de kan udøve deres sport.
Foreningen arbejder for flere baner, arealer samt haller til freestyle cyklister, samt for
at skabe eller støtte freestyle cykel relaterede aktiviteter og jams og samle
cykelkulturen.
Foreningen arbejder for at børn og unge samt voksne i alle aldre får øjnene op for de
alternative cykelsportsgrene og gives mulighed for at udøve deres sport.
Det er et grundsyn i foreningen at fællesskab og sammenhold gør flere ting mulige og
at den enkelte er forpligtiget til at tage del og bidrage åbent og oprigtigt til fordel for
fællesskabet.
DKFC er non profil og aktiviteter skal komme fællesskabet til gode.
Foreningen er folkeoplysende med tilhørende aktiviteter. Det betyder, at der skal
arbejdes for løbende regelmæssigt folkeoplysende freestyle cykel aktiviteter og at
medlemmer er forpligtiget til at bidrage til arbejdet.

28002

Copenhagen Adventure Sport

§2

Foreningens formål er at skabe rammerne for adventure-sport, og med udgangspunkt i
fællesskab og det sociale liv at udbrede kendskabet til denne sportsgren. Det er
endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage
et medansvar i foreningen.

28317

Ukrainsk Skole Lastivka Kbh

§2

Lokalforenings formål er;
 At styrke børns indsigt i og forståelse for egen baggrund, historie og kultur, med
henblik på at styrke personligheden (identiteten)
 At udvikle og styrke ukrainske sprogkundskaber hos børn og unge
 At skabe tværfaglig kulturelle forum for forenings medlemmer
 At styrke kammeratskabet mellem forenings medlemmer og dermed medlemmernes
evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i
samfundslivet.

