
Bestyrelsesmøde 20/4 2010:
Afholdt. Idrættens hus, Brøndby
Tilstede: Jørgen Kjøller. Mads Hejskov, Jan Arentoft, Michael Danielsen, Anne Katrine Hjort
Nielsen, Kasper Pedersen, Karin Hjort Nielsen.
Ref.: Mads Hejrskov

1: Godkendelse af referat:
Referatet godkendt uden bemærkninger.

2:Projekter
a: Forberedelsesprojekt: 
Nyansættelse: Karina Inge Sørensen som projektleder for Forberedelsesprojektet. Ansættelse
forventes fuldbyrdet snarest.

b: Fægtehus i Århus
DFF vedtager støtte til et fægtehus i Århus under garanti for betaling af terminer á kr.
22.500,-/kvartal

c: Anlægsfonden

d: Sekretariatet
    Arbejdsgangen i DFF's sekretariat drøftet med henblik på optimering af arbejdsgang og
opgaveløsning.

e: Veteranudfordringen – nu med anke..
Bestyrelsen afventer appelsagen.

f: Træneruddannelse.
To trænere har i foråret 2010 gennemført FIE's træneruddannelse i Zagreb på kårde. to trænere, Dan
Bjergvang og Mads Hejrskov, har fået tilsagn om støtte til træneruddannelse i nærmeste fremtid.
Desuden er Jesper René og Mads Eriksen blevet tildelt yderligere kr. 5000,- hver til dækning af
deres udgifter i forbindelse med deres ophold i Zagreb.

g: Ansøgning om støtte til skimmelafrensning, Hillerød Fægteklub: Hillerød bevilges kr. 7500,- til
dette formål. I denne forbindelse opfordres ALLE fægteklubber til at undersøge deres
forsikringsforhold.

3: Økonomi:
a:Grundet problemer med formalia udskydes Repræsentantskabsmødet en måned. Indkomne forslag
betragtes fortsat som stående.

b: Revision 2009: Grundet en række udgifter er Forbundets egenkapital reduceret. Dette forventes
dog oprettet ved inddrivelse af udeståender, tilsagn fra fonde, o.a.

c: Trods adskillige opfordringer er der fortsat en række klubber, som ikke har betalt kontingent til
DFF. Er dette ikke sket inden udgangen af april, bortfalder de pågældende klubbers stemmeret ved
Repræsentantskabsmødet.

4: B&U:



a: Mærkeordning: Indstilling afventes.. Projekttræneren vil udarbejde en mærkeordning i
samarbejde med den kommende projektleder.

b: Sommerlejr: Invitation udsendt. Michael Gyes forestår organisationen i samarbejde med B&U-
Udvalget. Budget afventes inden 1/6

c: Nye aktiviteter/projekter. Der henvises til handlingsplanen.

5: Bredde:
Personalepolitik udestår
a: Budget
b: Løsøre i forbindelse med forsikring af udstyr.
c: Dommeruddannelse: Dommereksamen vil i løbet af indeværende sæson blive omstruktureret og
søgt tilpasset international praksis.

6: Elite: 
a: Budget:  
b: Resultater i perioden; EM for Kadetter, VM for kadettter og juniorer: 
c: Kommunikation med udvalget har været en udfordring i perioden
d: National rangliste
e: WC Copenhagen er ikke på listen 2011. Orientering om nye regler, bl.a. påsætning af dommere af
FIE
f: Træningsdragt:
g: Ungdoms-OL
Formanden varetager dette projekt i samarbejde med Eliteudvalget, med formanden som ansvarlig.

7: Administrationen:
a: Udstyr
-tøj til Bestyrelsen
-LudoEscrime: Nyt udstyr

8: Orienteringspunkter:
Ungdoms OL
DM-Galla: 30. maj 

9: Eventuelt:

Eventuelt:

Kassereren indskærper, at der fremover FORLANGES BUDGET forud for enhver aktivitet, såfremt
der forventes tilskud eller refusion, og at der efterfølgende tilsendes originalt bilag snarest.

Udarbejdelse af mål for de næste 3 år.


