
Referat af Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund, DFF, 
Idrættens Hus, 14. april 2013. 

Tilstede: Repræsentanter fra 13 fægteklubber, DFF’s Bestyrelse, udvalg 
 og medarbejdere. 
 
Referat: UK MW 27.04. 2013 i henhold til dagsordenens punkter. 
 
 

1. Valg af dirigent 
 
Niels Gregers Berdiin, Gilleleje FK, blev valgt ved akklamation. 
 
Dirigenten konkluderede, at Repræsentantskabsmødet måtte anses som lovligt indkaldt, hvorfor 
mødet var beslutningsdygtigt. 
 

2. Udpegelse af stemmeudvalg 
 
Følgende blev valgt til stemmeudvalg: 
 
Thomas Kaa, Odense FK 
Peter Aagaard Petersen, FK Trekanten Vordingborg 
Ole Kokborg, FK Vojens 
 

3. Godkendelse af repræsentanter 
 

Efter en vurdering af de fremmødtes klubtilhørsforhold, klubbernes kontingentindbetaling og 
medlemstal, og afgivne fuldmagter blev repræsentanterne godkendt og uddeling af stemmesedler 
fandt sted.  
 

Samlet var der 39 stemmer fordelt på 13 klubber og 2 fuldmagter (§ 11). 

 

4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning og handlingsplan til drøftelse 
 
På bestyrelsens vegne afgav forbundsformanden, Jan Sylvest Jensen, beretning og præsenterede 
planer og perspektiver for forbundsarbejdet. 
 
Præsentation af bestyrelsens (BST) beretning, planer og perspektiver er medsendt referatet. 
 

Beretningen omhandlede bl.a. internationale sportslige resultater, det afsluttede 
Forberedelsesprojekt for Talentudvikling (mål og målopfyldelse), materiel og afslutning af 
engagement med Elitefacilitetsudvalget (tilskudsgiver), flytning af forbundsmateriel til depot på 
Kalundborgegnen, status på indførelse af Ophardt Online-systemet (tilmeldingssystem, 
ranglistestyringsværktøj og stævneafviklingssystem), nye stævner i Danmark (Cadet Circuit Kårde). 

Fremtidsplaner - og perspektiver bl.a.: Reduktion af grundtilskud fra DIF (Fordelingsnøglen), som 
indarbejdes i tilskud fra DIF til "Kontorfællesskab" med andre specialforbund i Brøndby.  
Fundraising: Undersøgelse af muligheder for at blive godkendt af Skat som almennyttig 
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organisation, som udløser fradragsret for privatpersoner på selvangivelsen i forbindelse med  
frivillige bidrag.  
 

Vi skal have fokus på: 

a) Blive flere fægtere 

b) Frivillige i forbund og klubber 

c) Glade fægtere i verdens sjoveste sport. 

Beretning og fremtidsplaner gav anledning til følgende kommentarer fra Repræsentantskabet: 

Thomas Kaa, Odense FK:  
Det ville være godt, hvis DFF arrangerede flere Ophardt-kurser, da der er behov for flere 
klubfrivillige, der kan håndtere stævnestyring og stævnetilmelding gennem Ophardt-systemet. 
 
Svar fra BST:  
Der er dialog via Udviklingskonsulenten med Ophardtfolkene om at planlægge sådanne i 
forbindelse med danske stævner i kommende stævnesæson. 
 
Klaus Brostrøm, TVF Thisted: 
Det var en virkelig fin gennemgang. En af de bedste jeg har set i lange tider. Tak til Bestyrelsen for 
præsentationen. Man får indtryk af, at der er godt styr på forbundsarbejdet og leveres et 
engageret bestyrelsesarbejde. 
 
Hvis der skal indkøbes videoudstyr, vil TVF Thisted anbefale, at forbundet kigger på materiel, der 
kan live streame fra danske stævner. 
 
Svar fra BST: Tak for de rosende ord. Forbundet har haft kig på videoudstyr, men det var for dyrt 
for forbundets pengepung, og i mellemtiden har det europæiske fægteforbund (EFC) indkøbt 
materiel, som kan lejes af stævnearrangører for godt 7.500-10.000kr. pr. stævne, hvilket kan 
overvejes.  
 
Niels Gregers Berdiin, Gilleleje FK 
Kommentar vedr. fundraising og Skat (ovf).: Det lyder ikke urealistisk at finde de krævede 100 
bidragydere, som bl.a. kræves i følge skattereglerne. 
 
Endvidere takkede Gilleleje FK for DFF's Træneruddannelse, som klubben havde haft glæde af at 
kunne trække på.  
 
Bestyrelsens beretning og planer blev godkendt af Repræsentantskabet. 

 
 
5. Udvalgene aflægger beretninger:  
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5.a. Eliteudvalgets beretning 
 
Eliteudvalgets formand, Annette Johansen, afgav mundtlig beretning med udgangspunkt i skriftlig 
præsentation. 
 
Præsentationen er medsendt referatet. 
  
Beretningen omhandlede bl.a. indførelsen af bruttolandsholdstrupper samt udarbejdelse af 
Disciplinanalyse til TeamDanmark.  

Udarbejdelse af Disciplinanalyse er en af forudsætningerne for, at forbundet kan falde ind under 
TeamDanmarks Støttekoncept. Responsen fra organisationen har indtil videre ikke givet udslag i 
støtte til forbundets elitearbejde. Anbefalingen og fremtidsperspektivet er, at DFF beskriver et 
selvfinansieret eliteprojekt, som TeamDanmark får til gennemsyn, og at DFF gennem en sådan 
projektbeskrivelse og med tiden gennem udbyttet projektet overbeviser den eksterne bidragyder 
om sin støtteværdighed.  

Beretningen gav anledning til følgende kommentarer fra Repræsentantskabet: 
 

Jan Sylvest Jensen, Formand DFF: 
Indledte kommentarrækken med at rose udvalget og klubberne for, at der var kommet mere ro 
om elitearbejdet, hvilket har givet muligheder for et bedre arbejdsklima for elitearbejdet og 
overskud til løsning af konkrete opgaver. 
 
Pia Bøgeskov, FK Trekanten, Østerbro: 
Er der en deadline for projektbeskrivelsen? 
 
Svar fra Eliteudvalget: 
Eliteudvalget vil gerne have projektbeskrivelsen klar inden sommerferien 2013. Derefter tages den 
videre proces med TeamDanmark. Der er ikke en egentlig frist på dette, men det er væsentligt, at 
forbundet præsenterer en realistisk plan, for at TeamDanmark ønsker at samarbejde. 
 
 

5.b. Børne – og ungdomsudvalgets beretning 

B&U-udvalgsformanden, Karoline Grum-Schwensen, afgav mundtlig beretning med udgangspunkt 
i skriftlig præsentation. 
 
Præsentationen er medsendt referatet. 
 
Beretningen gennemgik indsatsområder og opgaveløsning i den forgangne periode siden sidste 
Repræsentantskabsmøde - hvad gik godt, og hvad gik skidt? 
 
Beretningen gav anledning til følgende kommentarer fra Repræsentantskabet: 
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Michael Gyes, FK Mahaut: 
Spurgte ind til de kommende regler for 2 puljerunder ved B&U-ranglistestævner. 
 
Pia Hack Vadstrup, Aalborg FK: 
Så meget gerne, at 2 puljerunder var er klart krav fra DFF's side, da det ville øge incitamentet for 
deltagelse for fægtere med lang transportvej - der skal være noget at rejse for. 
 
Ole Kokborg, FK Vojens: 
Vi bør tænke på, hvem der er kunder i butikken, fægtere og forældre (frem for 
stævnearrangørsynsvinklen). De skal have valuta for pengene og tidsinvesteringen. 
 
Pia Bøgeskov, FK Trekanten Østerbro: 
Regelændringen ville være en udfordring for større stævners afvikling. 
 
Thomas Kaa, Odense FK:  
Kom med et konkret eksempel på, at stævner med mange kampe i de enkelte kategorier i følge 
Odense FK ikke burde være et større afviklingsproblem. 
 
Svar fra DFF:  
DFF uddybede kort reglerne. Der er i regelændringen taget højde for afviklingsproblematikken, da 
kravet om 2 puljerunder alene kommer til at gælde stævner med samlet under 100 starter (i 
forudgående år). Set i et udviklingsperspektiv er det de mindre stævner, der primært bør 
problemsløses på. Et revideret stævnereglement sendes til klubberne i maj/juni, og 
regelændringen træder i kraft pr. den næste sæson (2013-2014), så berørte stævneafholdende 
klubber har mulighed for at berede sig. 
 
Klaus Brostrøm, TVF Thisted: 
DFF's mærkeprøvesystem er et fint koncept, som klubben anbefaler andre klubber at benytte sig 
af, da det har en fastholdelseseffekt på b&u-medlemmerne. 
 
 

5.c. Breddeudvalgets beretning 
 
Som repræsentant for Breddeudvalget afgav Pia Hack Vadstrup mundtlig beretning med 
udgangspunkt i skriftlig præsentation. 
 
Præsentationen er medsendt referatet. 
 
Beretningen gennemgik indsatsområder og opgaveløsning i den forgangne periode siden sidste 
Repræsentantskabsmøde - hvad gik godt, og hvad gik skidt eller blev ikke gennemført? 
 
Udvalget bemærkede, at det var synd for breddearbejdet, at en række planlagte tiltag ikke var 
blevet gennemført. Årsagen hertil var primært udvalgets ringe bemanding - der er brug for flere 
frivillige forbundshænder. 
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Beretningen gav anledning til følgende kommentarer fra Repræsentantskabet: 
 
Niels Gregers Beerdin, Gilleleje FK: 
Måske er der i forhold til de mindre klubbers kræfter for stort et udbud af DFF-aktiviteter? 
 
Svar fra udvalget: 
Ja, der er måske en for bred palet, både i forhold til dette hensyn og, som også nævnt, udvalgets 
kræfter. I forhold til klubstørrelser skal vi jo også tage hensyn til de meget forskellige 
klubstørrelser. 
 
 

5.d. Veteranudvalgets beretning 
 

Veteranudvalgets formand, Jørgen P. Kock, afgav mundtlig beretning med udgangspunkt i skriftlig 
præsentation. 
 

Præsentationen er medsendt referatet. 
 
Beretningen gav anledning til følgende kommentarer fra Repræsentantskabet: 
 

Thomas Kaa, Odense FK: 
Syntes, at Repræsentantskabet skulle give Jørgen Kock et skulderklap for det udførte arbejde og 
opnåede stævneresultater - herefter var der applaus fra forsamlingen. 

 

5.e. Amatør- og ordensudvalget 

Dette udvalg havde ikke haft sager at behandle og derfor heller ikke grundlag for en beretning for 
perioden. 

 

6. Kassereren aflægger regnskab og det af bestyrelsen udarbejdede rammebudget 
fremlægges til godkendelse.  
 

6.a. Regnskabsaflæggelse 
Kassereren, Per Rasmussen, foretog en forklarende og uddybende gennemgang af årsregnskabets 
hovedafsnit, Bestyrelsens regnskabsmæssige dispositioner og udviklingen på en række særligt 
interessante poster (konti). 
 
Egenkapitalen er fortsat for andet år i træk positiv, hvilket var bestyrelsens mål, men man kan dog 
næppe betegne økonomien som velpolstret, når henses til egenkapitalens beskedne størrelse. 
 
Aflæggelsen gav anledning til følgende kommentarer fra Repræsentantskabet: 
 
Pål Ramberg, FK Trekanten Køge: Vedr. Balancen: 
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Hvilket afskrivningsprincip var anvendt for afskrivninger på materiel? 
 
Svar fra Kasserer: 
Der var tale om straksafskrivning af materiel indkøbt eller taget i brug i løbet af året, sådan som 
forudsætningerne for projektsamarbejdet med Elitefacilitetsudvalget (se Bestyrelsens beretning 
ovf.) fordrede. 
 
Ole Kokborg, FK Vojens:  Vedr. Resultatopgørelse - indtægter: 
Hvorfor var de i budgettet for 2012 beskrevne kr. 40.000 under "Fonde og støtteordninger" ikke 
realiserede i årets resultat? 
 
Svar fra Kasserer: Årsagen var dels, at Eliteudvalget fik afslag på nogle ansøgninger, dels at 
Bestyrelsen ikke fik søgt så mange fonde, som ønsket, samt at et støttebeløb fra fonden "Future of 
Fencing" først vil blive udbetalt i 2013 og ikke som forventet i 2012, da ansøgningsprocessen tog 
længere tid end ventet. 
  
Klaus Brostrøm, TVF Thisted: Vedr. Resultatopgørelse - udgifter: 
Hvad skyldtes den på internationalt arbejde højere udgift end budgetteret? Og havde forbundet 
husket at søge DIF om tilskud til internationalt arbejde? 
 
Svar fra Kasserer:  
Ja, forbundet har søgt DIF i det omfang, det var muligt i forhold til karakteren af udgifterne og de 
tilskudsudløsende faktorer. I øvrigt udløser formandens deltagelse i FIE-møder også et FIE-
rejsetilskud. Årsagen til de i forhold til budgettet øgede udgifter var, at der har været en større 
rejseaktivitet end forventet til møder med EFC og FIE, samt at bl.a. ansøgningen til "Future of 
Fencing" krævede rejseaktivitet. 
 
Inger-Marie Morell Vestergaard, JAF: Vedr. Resultatopgørelse -udgifter - elite - stævneafholdelse: 

JAF gjorde opmærksom på, at selv om klubben havde budgetteret med underskud ved afholdelsen 
af JAF Sat. WC-stævnet i november og fik tilskud fra forbundet i den forbindelse, så endte stævnet 
med at koste klubkassen kr. 18.000. Bl.a. fordi WC-stævner er dyre og svære at beregne 
omkostninger på. Den pligtige FIE-observatørs rejseudgifter blev f.eks. i 2012 højere end forventet, 
da observatøren kom fra Iran. 
 
Jan Sylvest Jensen, Formand DFF:  
Det var fint, at Hellerup FK ikke trak på en underskudsgaranti fra DFF i forbindelse med Cadet 
Circuit i december, og at JAF heller ikke behøvede dette i det forudgående regnskabsår (2011). Det 
var flot, at Hellerup som førstegangsafholder af et stort, internationalt stævne kunne afvikle 
stævnet udgiftsneutral for alle parter. 
 
Lars Peter Olsen, Hellerup FK: Vedr. Resultatopgørelse - udgifter - B&U-udvalg - 
sommerlejre: 
Havde forbundet overvejet muligheden for en nedsat pris for lejrdeltagelse for økonomisk 
mindrebemidlede? 
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Svar fra DFF's Formand: 
Ja, men det er formentlig klubberne, der bedst er i stand til at vurdere udøvernes tarv. Der er 
faktisk nogle fægteklubber, der allerede giver et generelt tilskud til deres medlemmers 
lejrdeltagelse, og der var jo også lige kommet et udspil fra DIF, hvor klubber kan søge tilskud til 
økonomisk vanskeligt stillede børns deltagelse i idrætslivet. Klubberne kan bl.a. søge tilskud til 
sådanne børns lejrdeltagelse. Se forbundets hjemmeside: "Idræt for ALLE børn". 
 
Når nu vi drøftede sommerlejre, så ville forbundsformanden gerne benytte lejligheden til at rose 
og takke Michael Gyes for hans mangeårige indsats som sommerlejrarrangør (applaus). 
 
Niels Gregers Berdiin, Gilleleje FK: Vedr. Resultatopgørelse - udgifter - Breddeudvalg - 
lønudgifter: 
Hvorfor var lønudgifterne og andre personaleudgifter på Breddeudvalgets konti overskredet i 
forhold til budgetteret? 
 
Svar fra Kasserer: 
Det skyldtes en aftale med vestdanske klubber om en opgaveløsningsordning for fægtemester, 
hvor der udbetales beløb for aftalte, løste opgaver, i forbindelse med ophør i stillingen som 
"Udviklingskonsulent Vest". 
 
Niels Gregers Berdiin, Gilleleje FK: Vedr. Resultatopgørelse - udgifter - fællesudgifter: 
Gilleleje bemærkede, at det var godt, fællesudgifterne var nedbragt betydeligt i forhold til 
niveauet i 2011. 
 
Svar fra Kasserer: 
Tak, men desværre var de realiserede beløb dog stadig højere end budgetteret i 2013. 
 

Herefter blev Årsregnskabet godkendt af Repræsentantskabet. 

Årsregnskab 2012 (gen)findes på: http://www.faegtning.dk/content/%C3%A5rsrapporter 

 

6.b. Rammebudget 

Dernæst præsenterede kassereren det af Bestyrelsen udarbejdede rammebudget for 2013. 

Kassereren indledte med at bemærke, at Bestyrelsen ikke var ganske tilfreds med at præsentere et 
budget for 2013 udvisende et underskud på kr. 31.845,-. Det præsenterede budget blev lagt i 
december 2012, og formentligt har nogle af forudsætningerne for forbundsøkonomien ændret sig 
en smule til det bedre, hvorfor en realistisk prognose på næste års resultat p.t. er kr. 0,-. 
 
Herefter gennemgik kassereren en række af budgetposterne.  
 
Rammebudgettet gav anledning til følgende kommentarer fra Repræsentantskabet: 
 

http://www.faegtning.dk/content/%C3%A5rsrapporter
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Michael Gyes, FK Mahaut:         Vedr. Udgifter - Breddeudvalg - Promovering 
Hvordan hænger en budgettering med kr. 0,- til promovering sammen med Bestyrelsens ønske om 
flere fægtere og klubber (jf. bestyrelsens beretning og planer ovf.)? 
 
Svar fra Kasserer: 
Promovering er skam en vigtig opgave. Men det har også været en vanskelig, men vigtig opgave 
for Bestyrelsen at finde besparelser i forbundsøkonomen, da indtægterne efter afslutningen af 
Forberedelsesprojektet er faldende, så et realistisk og underskudslavt budget kunne præsenteres 
for Repræsentantskabet. Endvidere skal vi være opmærksomme på, at der er tale om et 
rammebudget. 
 
Michael Gyes, FK Mahaut:  Vedr. Udgifter - B&U-udvalg - ATK 
Hvad er de konkrete planer og status på forbundets tanker om et Aldersrelateret træningskoncept 
(ATK) for (talentudvikling) i B&U-rækkerne? 
 
Svar fra DFF: 
Lige nu prioriteres det højest at afslutte udarbejdelse af en mobilapplikation til selvtræning for 
talent og eliteudøvere, som er en ikke-afsluttet del af samarbejdet med Teamdanmark  og DIF i 
DFF's Forberedelsesprojekt for Talentudvikling. Dette arbejde er beslægtet med ATK.  
Forbundets udarbejdelse af et ATK er endnu en forudsætning for at DFF kan indgå i 
TeamDanmarks Støttekoncept, så derfor skal dette arbejde have løbende prioritet.  
Lige nu forhandler DFF med 5 andre specialforbund om at indgå et samarbejde om fælles udvikling 
af et ATK, da der er udsigter til, at DIF vil støtte en sådan arbejdsgang omkring udvikling af ATK 
økonomisk. 
 
Ole Kokborg, FK Vojens (og andre): 
Hvad er ATK mere præcist? 
 
Svar fra DFF:  
En kort forklaring blev givet. 
 
Inger Marie Morell Vestergaard, JAF:  Vedr. opstilling af budget generelt 
Hvorfor er opstillingen af Budget 2013 forskellig fra opstillingen i Årsregnskabet 2012? 
 
Svar fra Kasserer: 
Det skyldes, at med afslutningen af Forberedelsesprojekt for Talentudvikling hjemfalder en række 
poster/opgaver til de forskellige udvalg, efter at de i en årrække har figureret på projektkonti i 
regnskabet. 
 
Erik Pock, FK Trekanten Vordingborg:  Vedr. Udgifter - eliteudvalg 
Hvad ville det koste forbundet, hvis forbundet dækkede alle udøveres samlede udgifter til 
elitearbejde? 
 
Svar formand DFF: 
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Astronomiske summer i forhold til forbundets økonomiske råderum. Der er lavet beregninger på 
dette, og yderligere konsekvensberegninger på ændringer i DFF-støtte til fægterne kan 
fremskaffes. 
Der er mange udgifter, vi kan vælge at støtte, både i detaljen / specifikt, såsom dommerudgift, 
rejse, materiel, forplejning, mens også i selektion af bestemte våben, køn, udøvere. Det 
nuværende niveau og form er, hvad vi p.t. har råd til. DFF vil gerne støtte udøverne yderligere, 
men det kræver flere indtægter. 
 
Michael Gyes, FK Mahaut:  Vedr. Udgifter - materieltransport 
Der har været øgede udgifter til transport af stævnemateriel end budgetteret. Hvilke stævner er 
det, DFF giver materieltransporttilskud til? 
 
Svar fra Kassereren: 
Det er til Danmarksmesterskaber (i alle kategorier) og til Internationale stævner afholdt i Danmark 
-d.v.s. p.t. Sat.wc-erne og Cadet Circuit.   
 
Ole Kokborg, FK Vojens:  Vedr. Udgifter - materieltransport 
Vojens vil gerne give DFF's kasserer sparring til, hvordan der kan spares på transportudgifterne for 
stævnemateriel. 
 
Lars Peter Olsen, Hellerup FK: Vedr. Udgifter - materieltransport 
Gjorde opmærksom på, at Hellerup i forbindelse med Cadet Circuit havde benyttet sig af 
"Transportskolen", som har en meget lav pris på kr. 300 pr. time. Det havde holdt 
transportudgiften nede og kunne derfor anbefales. 
 
Repræsentantskabet godkendte herefter det af bestyrelsen udarbejdede rammebudget. 

Budget 2013 (gen)findes på: http://www.faegtning.dk/content/dffs-budget 

 

7. Indkomne forslag til drøftelse eller beslutning 

Dirigenten konstaterede, at de indkomne forslag var stillet vedtægtsmæssigt korrekt og dermed 
kunne sættes til afstemning. 

7.a. Forslag til Vedtægtsændring § 4 fra Bestyrelsen 

Forslaget omhandlede en ændring af betalingsfristen for klubbernes årlige kontingentbetaling fra 
den 31.01. til den 01.03. 
Bestyrelsen motiverede forslaget med den begrundelse, at fristen for den årlige 
medlemsindberetning til DIF lapper over med den gældende betalingsfrist, hvilket vanskeliggør 
beregningen af de enkelte klubbers kontingent, da kontingentsatserne beregnes ud fra det 
indberettede medlemstal. 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget af Repræsentantskabet. 
 

http://www.faegtning.dk/content/dffs-budget
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7.b. Forslag til Vedtægtsændring § 6 fra TVF Thisted  

Forslaget omhandlede en øget adgang for udlændinges deltagelse ved Danmarksmesterskaber for 
kadetter og ældre fægtere, idet disse, såfremt de opfylder de i lovteksten beskrevne kriterier, får 
mulighed for deltagelse ved de individuelle konkurrencer.  

Lovteksten er genoptrykt i dette referat (ndf.). 

Forslaget var motiveret i det skriftligt fremsendte materiale og blev yderligere begrundet på 
mødet af Klaus Brostrøm, TVF Thisted. 

Efter fremsættelsen fulgte en længere debat for og imod forslaget, hvor flere forhold og 
muligheder i og for lovtekst blev gennemgået: 

Da konsekvenserne af lovændringen af nogle repræsentanter i et vidst omfang opfattedes som  
uigennemskuelige,  blev det bl.a. drøftet, om forslaget kunne viderebearbejdes og analyseres af et 
udvalg, og derefter genfremsættes på et senere på et senere repræsentantskabsmøde. 

Jan Sylvest Jensen, DFF's Formand:  
Fortalte på opfordring fra forsamlingen, at Bestyrelsens flertal var imod forsalget, da det bl.a. ville 
ændre på forudsætningerne for udtagelse til landshold. 
 
Endvidere havde en arbejdsgruppe nedsat af Bestyrelsen for nyligt udarbejdet en redegørelse 
omkring forbundsadministrationens forståelse (autoritative fortolkning) af hele § 6, herunder også 
"karantænereglen" i § 6 stk. 2. Der burde ikke være nogle forståelsesproblemer omkring de 
nuværende regler for udlændinges deltagelse. 
 
Ole Kokborg, FK Vojens:  

Synes det ville have været godt med en høringsrunde af klubberne (længere end den 
vedtægtsbestemte frist for udsendelse af forslag) forud for beslutning, så et bedre grundlag for 
stillingtagen til forslaget var til stede. 

Klaus Brostrøm, TVF Thisted (forslagsstiller): 

Ønskede, efter at dirigenten havde forespurgt om forslagsstilleren efter debatten fortsat ønskede 
afstemning, at fremme forslaget til afstemning. 

Forslaget blev erklæret for  vedtaget af Repræsentantskabet med stemmerne 22 for og 17 imod 
af i alt 39 stemmer. 
 

(NEDENSTÅENDE AFSNIT MED VERSALER ER TILFØJET AF REFERENT OG DIRIGENT EFTER 

MØDETS AFHOLDELSE:) 

N.B.:  

EFTER REPRÆSENTANTSKABSMØDET ER REFERENTEN OG DIRIGENTEN BLEVET OPMÆRKSOMME PÅ, AT 

VEDTAGELSEN, DER ER EN ÆNDRING AF FORBUNDETS VEDTÆGTER, ER SKET I STRID MED VEDTÆGTERNES § 

31, DER KRÆVER 2/3 FLERTAL, HVILKET IKKE BLEV OPNÅET. 
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FORSLAGET ER SÅLEDES IKKE VEDTAGET. 

 
DETTE BURDE DIRIGENTEN HAVE VÆRET OPMÆRKSOM PÅ ,OG ANSVARET HVILER ALENE PÅ DIRIGENTEN, 
DER BEKLAGER STÆRKT OG TELEFONISK HAR GIVET KLAUS BROSTRØM, TVF THISTED, EN UNDSKYLDNING. 

NATURLIGVIS KAN FORSLAGET GENBEHANDLES AF REPRÆSENTANTSKABET VED EN SENERE 

LEJLIGHED, SÅFREMT DET GENFREMSÆTTES.  

DA DET ER DET 3. REPRÆSENTANTSKABSMØDE I TRÆK, HVOR ÆNDRINGSFORSLAG TIL 

BESTEMMELSER I VEDTÆGTERNES § 6 HAR VÆRET STILLET, VEDLÆGGER VI TIL REFERATET 

DEN GENNEMGANG AF DE GÆLDENDE REGLER, SOM EN ARBEJDSGRUPPE NEDSAT AF 

BESTYRELSEN FORUD FOR DETTE ÅRS REPRÆSENTANTSKABSMØDE HAR UDARBEJDET.  

REDEGØRELSE FOR § 6 ER MEDSENDT REFERATET. 

  

8. Vedtagelse af foreningernes kontingent for det kommende år 

Efter bestyrelsens indstilling om en uændret kontingentsats blev det vedtaget at nuværende 
satser fastholdtes (akklamation). 

 

9. Valg i henhold til § 14 

Bestyrelsen 

Følgende blev valgt: 

 Jan Sylvest Jensen, Kalundborg FK, genvalgt som formand - 2 år 

 Lars Peter Olsen, Hellerup FK, valgt som Bestyrelsesmedlem - 2 år 

 Ole Kokborg, FK Vojens, valgt som Bestyrelsesmedlem - 1 år p.b.a. af udtræden. 

 Mona Sørensen, JAF, valgt som Suppleant - 1 år 
 

Eliteudvalget:  
 
Følgende blev valgt: 

 Mads Hejrskov, Hellerup FK, genvalgt som medlem - 2 år 

 Marlene Spanger, FK Trekanten Østerbro, genvalgt som suppleant - 1 år 

 
Breddeudvalget: 
 
Følgende blev valgt: 

 Pia Hack Vadstrup, Aalborg FK, genvalgt som medlem - 2 år. 

 2 suppleantpladser er fortsat vacante. 
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Veteranudvalget: 
 
Følgende blev valgt: 

 Jørgen P. Kock, FK trekanten Østerbro, genvalgt som medlem - 2 år. 

 Hans-Ole Kristensen, Aalborg FK, genvalgt som suppleant - 1 år. 
 

B&U-udvalget: 
 
Følgende blev valgt: 

 Karoline Grum Schwensen, FK Trekanten Østerbro, genvalgt som medlem - 2 år 

 Peter Aagaard Petersen, FK Trekanten Vordingborg, genvalgt som suppleant - 1 år 

 1 suppleantplads er fortsat vacant. 
 

Amatør – og Ordensudvalget: 

Følgende blev valgt: 

 Søren Jensen, FK Engarde, genvalgt som medlem -2 år 

 Holger Christtreu, Hellerup FK, genvalgt som medlem - 2 år 

 Pål Ramberg, FK Trekanten Køge, genvalgt som suppleant - 1 år. 
 

Kritisk revision: 

Følgende blev valgt: 

 Jesper Søndergaard genvalgt -1 år 

 Holger Christtreu, Hellerup FK, genvalgt - 1 år 

 

10. Fastsættelse af dato for næste ordinære repræsentantskabsmøde 

Næste repræsentantskabsmøde fastsattes til søndag d. 27.04. 2014. 

11. Eventuelt 

11.a. Prisuddelinger v. Jan Sylvest Jensen, Formand DFF 
Som nævnt i Bestyrelsens beretning og planer for det kommende (pkt. 1), ønsker DFF et øget fokus 
på det det frivillige arbejde i forbund og klubber. Derfor har DFF's bestyrelse indstiftet 2 priser 
"Årets Klub" og "Årets forbundsfrivillige", der skal motivere den frivillige indsats og det gode, 
forbilledlige klubarbejde. 
 
Prisen "Årets klub" gik i 2012 til: FK Trekanten Vordingborg. 
 
Klubben har i sin unge levetid leveret et kæmpe klubarbejde uden særlige faciliteter eller et stort 
økonomisk råderum. Der er forældrearbejde, klubkultur, lederarbejde, skolesamarbejde og en 
indsats også i det frivillige forbundsarbejde og et hav af idéer og aktiviteter til klub - og 
forbundsarbejde, der kan inspirere os andre. Derfor gik prisen til klubben. 
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Formanden overrakte en DFF-vandrepokal og en gave til repræsentanter for klubben (applaus fra 
salen). 
Gaven var 1 træningsdag med 1 af DFF's landstrænere i Vordingborg. 
 
Prisen "Årets forbundsfrivillige" gik i 2012 til: Kasper Reindahl 
 
Der har været en del personer at vælge imellem til denne prisuddeling, for der er mange, der 
hjælper til i DFF, fortalte formanden. Både politisk valgte fra Bestyrelse og udvalg, mens også 
klubmedlemmer og forældre. Kasper fik prisen, fordi han har været en god hjælp i forbindelse 
med implementeringen af Ophardt-stævnesystemet. 
 
Med prisen fulgte en DFF-vandrepokal og en komplet FIE-kårde. 
 
11.b. Thomas Kaa, Odense FK - til orientering 
Husk, 16.04. er sidste frist for Senior-DM-tilmeldinger - og husk dommere! 
Husk også JAF B&U-stævnet i den kommende weekend. 
 
28.04. sender TV2-FYN et indslag om Skrydstrup Cuppen og Lasse (klubtræner) kommer snart i 
Fyns Stiftstidende - se med. 
 
11.c. Niels Gregers Berdiin, Gilleleje FK- tak til DFF 
Klubben takkede DFF's personale, Jørgen og Martin, for samarbejde og hjælp. 
 
 
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden. 

Formanden takkede på DFF's vegne for et godt et møde.  
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Bilag 

Forslag til Vedtægtsændring § 6: 

Forslagsstiller: TVF Fægtning Thisted 

Forslag til § 6, ny stk. 3 og 4 

Gammel stk. 3 (hold) bliver stk. 5. 

Nuværende tekst: "sort" 

Ny stk. 3 og 4: Rød, kursiv 

§ 6 Aktive fægtere 

Som aktiv fægter regnes enhver, der er optaget som aktivt medlem i en forening under Dansk 

Fægte-Forbund. 

Fægtere kan kun have licens hos én forening, og en fægter kan kun deltage i DM for en forening, 

som vedkommende har haft licens hos i mindst 3 måneder. Hvis en fægter flytter og kommer til at 

bo i en anden by eller over 30 km fra sin tidligere klub, kan bestyrelsen efter anmodning fra 

fægteren give en dispensation for 3-månedersreglen, hvis dette ikke skønnes at virke 

konkurrenceforvridende ved DM. 

For at deltage ved et Individuelt Danmarksmesterskab for kadetter og juniorer skal fægteren have haft 
folkeregisteradresse i Danmark i mindst 12 måneder forud for konkurrencen samt i 12 måneder have haft 
licens for en klub under DFF.  
 
For at deltage ved et Individuelt Danmarksmesterskab for seniorer og veteraner skal fægteren have haft 
folkeregisteradresse i Danmark i mindst 2 år forud for konkurrencen samt i 2 år have haft licens for en klub 
under DFF. 
 
I hold-DM må hvert hold (3+1) maksimalt have én deltager uden dansk statsborgerskab, og denne fægter 
skal have haft folkeregisteradresse i Danmark, gyldig national licens og medlemskab af den pågældende 
klub i mindst 3 måneder inden stævnet. 

 

Motivation: Der ønskes en klarere formuleret vedtægtsbestemmelse, som efter nærmere 

omstændigheder åbner for udenlandske statsborgeres deltagelse i Individuelt 

Danmarksmesterskab for kadet, junior og senior. 

Ikrafttrædelse: Efter Danmarksmesterskab for Seniorer 2013. 

 


