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Referat af Repræsentantskabsmøde i  

Dansk Fægte-Forbund, DFF, 

Idrættens Hus, den 26. april 2009. 

 

Tilstede: Repræsentanter fra 13 fægteklubber, DFF’s Bestyrelse og udvalg, samt DIF. 

1. Valg af dirigent:  
Jan Arentoft, Fægteklubben Vojens/ DFF, valgtes som dirigent. 
Dirigenten konkluderede, at Repræsentantskabsmødet efter omstændighederne samlet set måtte 
anses som lovligt indkaldt, hvorfor mødet var beslutningsdygtigt. 

2. Udpegelse af stemmeudvalg:  
Martin Wiuff og Jørgen Jakobsen, begge DFF. 
 
3. Godkendelse af repræsentanter. 
Efter en vurdering af de fremmødtes klubtilhørsforhold, klubbernes kontingentindbetaling og 
medlemstal, blev repræsentanterne godkendt og uddeling af stemmesedler fandt sted. Samlet var der 
41 stemmer, som fordelte sig på 13 klubber. Ingen klubber havde afgivet fuldmagt 

 
4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning og handlingsplan til drøftelse 
En skriftlig beretning var bilagt det til indkaldelsen fremsendte materiale, således at 
Repræsentantskabet på forhånd havde haft lejlighed til at tage stilling til beretningen. På mødet gav 
DFF’s Formand Jørgen Kjøller (JK) den udsendte beretning nogle bemærkninger og tilføjelser med 
på vejen herunder: 

� DFF havde fået en sundere økonomi. 
� Der var kommet muligheder for opdatering af forbundets stævnemateriel via en bevilling på 

baggrund af en ansøgning til Elitefacilitetsudvalget. 
� DFF var på eliteniveau rykket frem i ungdomsrækkerne. 
� En deltidsansat var ansat som tovholder for fleureteliteprojektet. 
� DFF havde nu flere dygtige medarbejdere. 
� Der var kommet mere fokus på DFF fra samarbejdspartneres side 
� Bestyrelsen så positivt på fremtiden. 
� DFF havde et håb om flere fægteklubber i Jylland og et jysk fægtehus. 

 
Beretningen gav anledning til følgende kommentarer fra repræsentantskabet: 
 
Jysk Akademisk Fægteklub (JAF) savnede referater fra bestyrelsesmøder, idet flere referater fra 
bestyrelsesmøder i 2008 ikke har været tilgængelige for klubberne, hvilket var uhensigtsmæssigt. 
Bestyrelsen lovede at stramme op på dette, og orienterede om, at man i fremtiden ville lade 
næstformanden være ansvarlig for referaterne. 
 
JAF efterlyste status på den revision af kontingent, som var blevet aftalt. Bestyrelsen meddelte, at 
denne revision ville blive taget op senere på mødet under pkt. 7 – Fastsættelse af 
foreningskontingent. 
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Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt. 

5. Udvalgene aflægger beretninger:  
5.a. Børne – og ungdomsudvalgets beretning: 

Udvalgets formand, Michael Gyes (MG), orienterede om, at udvalget desværre havde haft et ret lavt 
aktivitetsniveau i 2008 grundet manglende frivillige ressourcer. Udvalget ønsker at løfte sit 
aktivitetsniveau i 2009 gennem bl.a. at samarbejde med Breddekonsulenterne og projektlederen for 
DFF’s nye Talentudviklingsprojekt, Alexander Norman Jørgensen. 

Udvalget har for nylig overdraget ansvaret for arbejdet med eliteungdomsfægtere i kadetrækken til 
Eliteudvalget, således at der skulle blive bedre tid til det brede børne – og ungdomsarbejde, som 
dækker en ret stor gruppe af udøvere i DFF’s medlemsklubber. Samtidigt kan udvalgets fokus, 
kræfter og kompetencer samle sig og bredde – og talent, mens alle elitekompetencer er samles i 
Eliteudvalget. Dette vil endvidere give mulighed for et snævert samarbejde med Breddeudvalget, 
som dækker lignende arbejdsopgaver for seniorfægtere, samt med Breddekonsulenterne. 

Beretningen gav anledning til følgende kommentarer fra repræsentantskabet: 
 

Fægteklubben Trekanten København efterlyste oplysninger om aktiviteter. MG meddelte, at 
udvalget som orienteret i beretningen havde haft ganske få aktiviteter i årets løb, men at 
eliteopgaverne med den konkrete udtagelse af fægtere til konkurrencer og udarbejdelse af 
udtagelseskriterier her for (herunder generelle regler og udpegning af udtagelsesstævner) havde 
fyldt meget i arbejdsgangen.  

Nogen ville endvidere høre, hvordan den store forbundslejr i Bramming for børn og unge var gået? 
MG fortalte, at den var forløbet godt og med rekorddeltagelse. Årets lejr ville forløbe samme sted i 
uge 31, som allerede annonceret, og mere information ville snart blive udsendt. 

5.b. Breddeudvalgets beretning: 
Breddeudvalgsformanden, Michael Danielsen, berettede om udvalgets aktiviteter og planer. MD 
kunne fortælle, at udvalget desværre i det meste af perioden siden sidste repræsentantskabsmøde 
havde fungeret som et enmandsudvalg, idet han selv stort set var det eneste aktive medlem af 
udvalget. Udvalgets arbejde måtte ses i dette lys, men da udvalget er arbejdsgiver for 
breddekonsulenterne havde man valgt at sætte dem på en række af udvalgets opgaver for at indfri 
målene og udfylde tomrummet i de frivilliges rækker. Dette gjorde, at en bred række opgaver havde 
kunnet løses, men det var og er ikke optimalt, da meget mere ville kunne nås med et bemandet 
udvalg, samt fordi udvalget kører med et demokratisk underskud, og der mangler sparring og input 
til konsulenterne, lige som det er begrænset, hvad 2 deltidsansatte konsulenter kan hjælpe med, da 
de også har andre pligter i deres arbejdsbeskrivelser. På baggrund her af rettede udvalgsformanden 
endnu en gang en kraftig opfordring til klubberne og repræsentantskabet om at få bemandet 
breddeudvalget. 
Endvidere indgik der i beretningen orientering om: 
 

- At udvalget havde udarbejdet en 5-årig breddepolitik, som var godkendt af bestyrelsen og er 
et grundlag for DIF-tilskud til DFF’s breddearbejde – herunder tilskud til 
breddekonsulenter. 
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- At udvalget havde lavet en 2-årig handlingsplan på baggrund af aftaler med DIF om 
breddekonsulentordningen. Handlingsplanen danner grundlag for udvalgets arbejde, og der 
følges op omkring dette på møder. Ligeledes danner handlingsplanen grundlaget for 
breddekonsulenternes arbejde, da planens mål er flettet ind i deres arbejdsbeskrivelser.  

- At der er etableret en Breddepulje, hvorunder klubber kan søge om tilskud fra udvalget til 
nogle specifikt beskrevne projekter for breddearbejdet i klubberne, således at arbejdet og 
pengene føres ud i klubberne, hvor effekten kan være mere direkte – og udvalget aflastes. 

- At der med støtte fra DIF er etableret et efterskoleprojekt i Vestdanmark under ledelse af 
Breddekonsulent Vest. Samt at der som en udløber heraf var indgået et samarbejde mellem 
en sjællandsk klub og 2 efterskoler, som DFF havde valgt at støtte. Det østlige projekt var 
dog af et noget andet indhold end det vestlige, da det angik længerevarende samarbejder 
med enkelte skoler og et samarbejde med Dansk Moderne Femkamp. 

- At Integrationsprojektet på Nørrebro var afsluttet og havde ført til etableringen af en 
selvstændig klub med p.t. ca. 22 medlemmer. 

- At en ny klub var ved at starte i Helsingør. 
- Desuden blev der orienteret omkring dommeruddannelse, breddekonsulent Vests 

arbejdsopgaver og træneruddannelsen. Sidstnævnte kommer fremover til at ligge i 
Talentudviklingsprojektets regi. 

 
Beretningen gav anledning til følgende kommentarer fra repræsentantskabet: 
 
Jørgen Kock fra DFF’s veterangruppe savnede informationer i beretningen omkring 
veteranfægtningen. MD beklagede, at dette område ikke var blevet nævnt i den fyldige 
gennemgang. 
 
Odense Fægteklub påpegede, at der skam også var fægtere og klubber på Fyn, og beretningen havde 
fokuseret meget på en Jylland-Sjælland optik. MD beklagede, at gennemgangen havde givet dette 
synsbedrag, da Breddeudvalget i virkeligheden opererer med en Øst - Vestopdeling, hvor Øst er 
Sjælland og Vest er Jylland OG Fyn, så det var ikke meningen at Fyn skulle glemmes. 
Odense Fægteklub tilføjede, at klubben havde haft gode erfaringer med at være direkte inddraget i 
Efterskoleprojekt Vest, således at klubben hjalp breddekonsulenten med besøgsafviklingen og blev 
synliggjort. 
 
Frederiksberg Slots Fægteklub bemærkede, at klubben havde store problemer med 
dommerbemanding til børnestævner. Det konstateredes, at dommermanglen var et generelt stort 
problem alle hos alle de repræsenterede klubber. Hertil måtte Breddeudvalget og 
dommeruddannelsesgruppen bemærke, at der faktisk sidste år havde været udbudt en række 
kursustilbud fra DFF’s side, ligesom en kursussæson for i år var planlagt og datoer kommunikeret 
ud til klubberne, men at det jo nok var en klubopgave at få sendt sine medlemmer af sted til disse 
DFF-kurser. 3 kurser til national dommerprøve blev gennemført i 2008, mens andre 2 blev aflyst, da 
der ingen tilmeldte var. Ligeledes blev 2 opfriskningskurser aflyst af samme grund. Basiskurser 
”Dommer for dummies” var blevet aflyst i Vestdanmark grundet 0 tilmeldte. Dommer for dummies-
kurserne bliver i 2009 tilbudt i Vestdanmark gennem at klubberne bestiller Breddekonsulent Vest til 
at gennemføre sådanne kurser under sine klubbesøg til almindelige træningsaftener, mens man i 
Østdanmark kan få Mads Hjerskov, DFF’s dommeransvarlige, ud i sin klub til klubaftenforløb efter 
aftale med ham. Desuden er det planen dummies-kurser afvikles i forbindelse med lejre og 
lignende, da det var en succes i Østdanmark ved 2 lejligheder i 2008. Uddannelsesgruppen består 
kun af 1 person, så meget mere kan DFF ikke nå, medmindre nogle klubber vil stille med flere 
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dommerkræfter til kursusafholdelse, men det ville da være godt for alle, hvis klubberne sendte 
deltagere til kurserne. 

Hellerup oplyste at de lod forældrene betale, når der skulle strafgebyret, når der skulle ”købes” 
dommere ved udenlandske stævner. Dette løser dog ikke dommerproblemet på længere sigt. 
Klubben bemærkede endvidere, at forældre kunne være en målgruppe i dommeruddannelsen. I 
hvert fald for de forældre, som var tidligere fægtere eller havde fulgt deres børn i lang tid, var det en 
mulighed specielt på kårde. 

TVF-Fægtning, Thisted, ville gerne se nogle uddybende eksempler på Breddeudvalgets 
Handlingsplan. MD oplyste, at både Breddepolitik, Handlingsplan og andet var udsendt til alle 
klubber og i lang tid havde ligget på hjemmesiden (se http://www.faegtning.dk/sider/side_79.aspx). 
Desværre muliggjorde internetforbindelsen på mødet ikke at hive dokumenterne ned til beskuelse.   

TVF-Fægtning, Thisted, oplyste desuden om, at de havde mange henvendelser fra efterskoler i det 
nordligste Jylland på baggrund af Efterskoleprojekt Vest, hvilket kunne give problemer med udstyr 
til dels til afvikling af besøgene, dels til de nye medlemmer rundt om i landet. Ikke blot hos dem, 
men også hos andre vestdanske klubber. Udstyret var en nødvendighed, hvis det virkeligt skulle 
batte. Breddeudvalget bemærkede hertil, at man var glade den overraskende store efterspørgsel fra 
skoler og den gode bistand som Breddekonsulent Vest fik fra klubberne til projektet, men at 
projektets rammer, samt selve udvalgets økonomiske rammer og andre prioriteringer satte nogle 
begrænsninger for, hvad der kunne gøres ved denne problematik. 

Trekanten Køge tilføjede, at fastholdelsen af de nye fægtere, som eventuelt måtte dukke op på 
baggrund af projektet, var en vigtig opgave for de klubber, som modtog sådanne nye, unge 
mennesker. En anden klub nævnte, at en folder eller adresseliste til efterskoleeleverne med 
information om klubber rundt om i landet var vigtig for et eventuelt senere klubmedlemskab. Dette 
havde Breddekonsulent Vest vidst allerede styr på. 

Malte Trier Mørch fra Fægteklubben Trekanten roste afsluttende MD for hans store arbejde i 
breddeudvalget og i forbindelse med andre store forbundsopgaver. 

5.c. Eliteudvalgets beretning: 
Eliteudvalgets formand Lars Robl orienterede om, at han sent i perioden var trådt ind som ny 
formand, og at der også i eliteudvalget havde været mandefald i perioden. 
JR fortalte om sin tilgang til udvalgsarbejdet og sin baggrund – LR nævnte at han primært kunne 
tilføre udvalget nogle organisatoriske kompetencer, mens andre i udvalget repræsenterede de 
fægtemæssige kompetencer.  
 
Herefter præsenterede LR eliteudvalgets visioner for det fremtidige elitearbejde i forbundet. I den 
forbindelse gjorde LR opmærksom på, at udvalgets opgaver på nærmere sigt var at få 
kommunikeret en vision og en strategi og mål ud. Udvalget ønsker desuden at skabe synergier, som 
er udviklende og produktive. Interessenterne omkring udvalget, herunder klubber, andre udvalg og 
projekter, fægtere, forældre, eksterne partnere, som TeamDanmark og DIF, skal bruges for at 
synergien opstår. ”What’s in it for me?”, spørger interessenter, så det skal udredes og 
kommunikeres.  
 
Desuden bemærkede JR, at der havde været en resultatmæssig fremgang i præstationer blandt 
ungdomsfægterne i 2008. 
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En del af beretningen omhandlede forbundets i perioden og fremad nye satsning på 
elitefleuretfægtning gennem projektet: Nordic Foil. Bestyrelsen og udvalget ønsker at fortsætte 
projektet selv om økonomien er blevet vanskeliggjort af manglende støtte fra EFC i år. Så derfor er 
ambitioner og aktiviteter ønsket videreført, blot på reduceret niveau. Sigtet er stadig overordnet OL 
2012. 

Endvidere blev det omtalt, at udvalget og bestyrelsen ønskede at udpege 1 repræsentant for hvert 
våben, som en våbenansvarlig, som det er set i andre lande. Samt at man ønskede en national 
rangliste, som kunne være motiverende for seniorfægtningen på nationalt niveau. 

Anne Katrine Hjort-Nielsen, Hellerup Fægte-klub, spurgte, hvorfor der ikke var piger i Nordic Foil, 
og hvad Eliteudvalget havde tænkt sig at gøre for damefleuretfægtere med eliteambitioner? 
Bestyrelsen svarede, at dette beroede på en vurdering af niveauforskelle mellem herre – og 
damesiden, og at man af hensyn til eksterne partnere, som oprindeligt var inddraget i 
projektformuleringen var nødt til at foretage en prioritering. Mads Hjerskov, næstformand, 
meddelte, at man ville forsøge at inddrage damefægterne på andre måder, således at de ikke følte 
sig glemt. 

Kalundborg Fægteklub spurgte til, hvor mange danske fægtere der deltog.  Det oplystes at der var 
14 danske fægtere.  

5.d. Talentudviklingsprojektet. 

Projektlederen Alexander Normann Jørgensen (ANJ) fremlagde en kort status for det nystartede 
talentudviklingsprojekt, hvis arbejde fletter sig sammen med udvalgene for elite, B&U og Bredde. 
Af oplægget fremgik nogle af projektets idéer og mål, samarbejdsklubber og planlagte aktiviteter. 
Aktiviteterne er åbne på brugerniveau, således at ikke kun de 4 pilotklubber kan sende fægtere med, 
men også andre, således at talent rundt i landet favnes af projektaktiviteternes tilbud. Blandt 
aktiviteterne er blandt andet nye 2 B&U-stævner, en national rangliste for B&U, lejre og 
træningssamlinger, samt en stævnekalender med anbefalede stævner. De 4 pilotklubber arbejder 
desuden med egne talentudviklende aktiviteter, udviklingsplaner for talent og rekruttering, 
fastholdelse o.a. 

ANJ gjorde endvidere opmærksom på, at materiale og information var udsendt til alle klubber om 
projektet og dets aktiviteter, og at dette materiale også kan findes på DFF’s hjemmeside under: 
http://www.faegtning.dk/sider/side_158.aspx. 

5.e. Amatør- og ordensudvalget. 

Dette udvalg havde ikke haft nævneværdige 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.  
Kassereren, Jan Arentoft (JR) indledte med generelt at fortælle om sit syn på kassererfunktionen og 
sine arbejdsmetoder. Herefter gjorde JR opmærksom på, at regnskabet denne gang omhandlede en 
periode på 1,5 år grundet repræsentantskabets beslutning om ændring af perioden for regnskabsår 
ved forrige repræsentantskabsmøde. I den nærværende periode var DFF’s negative egenkapital 
blevet vendt, hvilket havde været et ønske fra tidligere repræsentantskabsmøde. Denne udvikling 
måtte være tilfredsstillende at konstatere. 
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Kassereren beklagede den sene udsendelse af årsregnskab og budget, som var senere end 
vedtægtsmæssigt foreskrevet. Kassereren oplyste, at årsagen hertil for regnskabets vedkommende 
var en for DFF noget overraskende sendrægtighed i den eksterne revisors revision. 

De kritiske revisorer (den interne revision) havde haft anledning til at gennemgå regnskabet inden 
repræsentantskabsmødet. En af DFF’s kritiske revisorer fortalte, hvordan den kritiske revison 
arbejder, og hvad den kritiske revision konkret havde foretaget sig i forbindelsen med det nu 
forelagte årsregnskab. Revisorerne var trygge ved regnskabet. 

Jysk Akademisk Fægteklub fandt det ønskværdigt, at noterne til regnskab indeholdt en nærmere 
specifikation af personaleomkostninger og udgifterne i Eliteudvalget. JR forklarende, at en sådan 
specifikation fandtes, men at revisionsfirma åbenbart ikke havde inddraget disse specifikationer i 
den trykte præsentation af årsregnskabet, hvilket der ville blive rettet op på til næste 
regnskabsaflæggelse. 

Der var et spørgsmål vedr. udgifterne til sommerlejrene. Der blev svaret at udgiften kunne synes 
høje, men at det høje beløb skyldtes at regnskabet indeholdt 2 års sommerlejre og at 
deltagerbetaling var posteret andetsteds i regnskabet. 

Herefter blev Årsregnskabet godkendt af Repræsentantskabet. 

Dernæst præsenterede JR det af Bestyrelsen udarbejdede og på forhånd udsendte rammebudget. 

JR påpegede at det senere på mødet af bestyrelsen foreslåede forslag om praksissammenlægning af 
Bredde og B&U-udvalgene ikke havde budgetmæssige konsekvenser, da det var indeholdt i 
forslaget, at udvalgene fortsat skulle operere med selvstændige budgetter. 

Flere af de fremmødte klubber stillede sig ganske kritiske overfor den omstændighed, at det 
planlagte elitefleuretprojekt ”Project Nordic Foil” enten ikke var inkorporeret i det fremlagte budget 
eller i hvert fald ikke var synligt. Lars Egelund, Hellerup Fægte-klub efterspurgte i den forbindelse, 
og da det ved gennemgangen af budgettet i øvrigt viste sig at andre udgifter og indtægter ikke 
nødvendigvis var tilstrækkeligt holdbare, revideret budget. Kassereren udtalte, at DFF’s Bestyrelse 
var indstillet på at udarbejde et nyt budget, som kunne fremsendes til klubberne. 

DFF’s Formand, Jørgen Kjøller, informerede om Bestyrelsens planer om anskaffelse af nyt 
forbundsmateriel med baggrund i bevillingen fra Elitefacilitetsudvalget. Dette projekt ville 
indebære betydelige anlægsudgifter for DFF, hvorfor Bestyrelsen ønskede at optage et lån hos DIF 
på kr. 400.000,-. Hverken lån, bevilling, anlægsudgifterne eller afviklingen af lånet var medtaget i 
det præsenterede budget, hvilket flere af de fremmødte klubrepræsentanter fandt betænkeligt. 

Bestyrelsen tog kritikken til efterretning. Bestyrelsen forklarede, at årsagen til at projektet omkring 
udskiftning og fornyelse af forbundets stævnemateriel ikke var medtaget i budgettet var, at 
bevillingsstøtten fra Elitefacilitetsudvalget og de hermed forbundne økonomiske overvejelser 
omkring restfinansieringen af stævnematerielprojektet, herunder en stillingtagen til om projektet 
overhovedet økonomisk kunne realiseres, havde ligget så tæt op ad fristen for udsendelse af budget 
inden repræsentantskabsmødet, at det ikke havde været muligt at medtage forholdene i budgettet – 
f.eks. var beslutningen om låneoptagelse taget af Bestyrelsen efter at fristen for udsendelse af 
budgettet var skredet. 
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Repræsentantskabet godkendte herefter det af bestyrelsen udsendte rammebudget med det (store) 
forbehold, at det pålagdes Bestyrelsen snarligst at præsentere klubberne for et revideret budget, 
hvor i ovenomtalte forhold var indarbejdede. 

Inden overgangen til næste punkt på dagsordenen overrakte DFF’s Formand en række priser. 
Følgende fægtere blev hædret: 

Phillipe Jørgensen som Årets Fægter, samt kårdeherre kadetholdet bestående af Mathias Wiegel, 
Troels Robl, Frederik v.d. Osten og Alexander Egelund som Årets Talent. 

7. Indkomne forslag til drøftelse eller beslutning 
 

7.a. Forslag fra Bestyrelsen om ”Forsøg med sammenlægning af B&U og Bredde i en 
projektbaseret struktur” Bestyrelsen ønskede en drøftelse heraf. 

Bestyrelsen forklarede at den og udvalgene ønskede en praksissammenlægning af udvalgenes 
arbejde, således at møde blev holdt sammen og arbejdsopgaver blev bedre koordineret og fordelt 
mellem udvalgene, som også sammen kunne udarbejde fælles mål og handlingsplaner og for B&U-
udvalgets vedkommende kunne en bedre kontakt etableres til breddekonsulenterne. Det var ikke 
påtænkt at de 2 udvalg formelt skulle sammenlægges og udvalgene skulle beholde deres valgte 
personer, funktioner, vedtægtsbestemte arbejdsopgaver og selvstændige budgetter indtil videre. 
Praksissammenlægningen / projektorganisationen skulle løbe frem til næste repræsentantskabsmøde 
og kunne være grundlag for erfaringer og overvejelser omkring en formel sammenlægning af 
udvalgene og forslag til en ny organisation og struktur for DFF’s udvalg m.m., som ville indebære 
vedtægtsændringer. En ændret struktur kunne medvirke til lettere rekruttering af frivillige til DFF’s 
arbejde og bedre arbejdsdeling og opgaveløsning gennem projektgrupper m.m. 

Der var en generel opbakning til at afprøve den skitserede projektform frem til næste møde og 
Repræsentantskabet tog forslaget til efterretning. 

7.b. Forslag fra TVF Thisted / Veterangruppen under DFF om nedsættelse af et 
Veteranudvalg.  

Dirigenten anførte, at dette forslag formelt set ikke var stillet rettidigt jf. vedtægterne. Det 
accepteredes dog at behandle forslaget alligevel, da det kunne diskuteres om den manglende 
rettidighed kunne tillægges DFF’s egne forhold, og da forslaget generelt var værd at få drøftet. 

Det var lidt vanskeligt for Repræsentantskabet at vurdere indholdet af forslaget, idet forslaget 
grundet ovenstående forhold ikke på forhånd havde været udsendt af DFF. Imidlertid motiverede 
Klaus Brostrøm og repræsentanter fra Veterangruppen forslaget med, at en mere direkte 
repræsentation i forbundsregi af veteranfægtningen var både relevant og almindelig i andre landes 
forbund. Det var velfungerende i andre forbund med et selvstændigt veteranudvalg og generelt var 
arbejdet med veteraner vigtigt for fastholdelse og rekruttering af ældre fægtere. 

Herefter fulgte en længere debat, som i hovedtræk havde følgende indhold: 

� Det var svært for forsamlingen at forstå, hvad forslagsstillerne egentligt ønskede? 

� Kunne de samme mål ikke opnås gennem den nuværende organisationsform med en 
Veterangruppe? 
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� Det var et godt signal indadtil og udadtil, at have et godt tilbud til ældresegmentet i idræt. 

� Var der tale om et udvalg, hvis form og kompetencer krævede vedtægtsændringer? 

Da udvalget tilsyneladende ønskede at være selvsupplerende uden bestyrelsesudpegede medlemmer 
eller af repræsentantskabet valgte medlemmer, efterspurgte en del klubber det for en 
idrætsorganisation væsentlige demokratiske element i den foreslåede organisationsform. En sådan 
form kunne måske gå an for en arbejdsgruppe, men ikke for et egentligt udvalg. 

Debatten afsluttedes med, at forslagsstilleren ønskede en afstemning omkring et selvsupplerende 
udvalg med beføjelser og rettigheder lig DFF’s andre vedtægtsbestemte udvalg, hvilket nærmere  
skulle defineres nærmere gennem vedtægterne, hvorfor forslaget sattes til afstemning som en 
vedtægtsændring. 

Dette forslag faldt, idet 21 stemte for forslaget ud af 41 stemmeberettigede.  

Bestyrelsen foreslog herefter, at gruppen arbejdede videre som arbejdsgruppegruppe, således at der 
blev fortsat blev taget hånd om veteranernes interesserepræsentation. 

7.c. Forslag fra Bestyrelsen omkring vedtægtsændring vedr. frister for udsendelse af 
årsregnskab og budget. 

Forslaget var ikke stillet rettidigt, men opstod på baggrund af Repræsentantskabets på mødet 
fremsatte kritik Bestyrelsens manglende overholdelse af vedtægtsbestemte frister for fremsendelse 
af regnskab og budget? Repræsentantskabet accepterede at tage stilling til dette forslag:  

§ 11 stk. 6, 2.pkt. ændres fra ” Årets regnskab og næste års rammebudget fremsendes sammen med 
indkaldelsen” til ” Årets regnskab og næste års rammebudget fremsendes senest 14 dage før mødet 
sammen med indkomne forslag (§ 13 stk. 3, 2.pkt.)”. 

Som en konsekvens heraf ændres § 13 stk. 6, pkt. 6 med tilsvarende ordlyd. 

Motivationen for forslaget var, at det ville lette Bestyrelsen for tidspres i forbindelse med 
fremsendelsen af regnskabsmaterialet, mens det stadig gav Repræsentantskabet rimelig tid til 
forudgående at få indsigt i DFF’s økonomiske forhold. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  

 

8. Vedtagelse af foreningernes kontingent for det kommende år 
Bestyrelsen foreslog en forhøjelse af kontingentet til det dobbelte efter samme system som hidtil. 

Motivation: Kontingentet var ikke steget de seneste 10 år, og DFF har øget servicen til klubberne, 
bl.a. gennem ansættelse af en sekretær, og aktivitetsniveauet øget i perioden. 

Kontingentforhøjelsen vedtaget med stemmerne 31 for og 10 imod. 
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9. Valg i henhold til § 14 
 

Valg til Bestyrelsen: 

Valg af formand – Jørgen Kjøller, Roskilde Fægteklub, modtog genvalg og valgtes uden 
modkandidater. 

Valg til 2 ledige bestyrelsesposter: Kandidaterne Jan Arentoft, Fægteklubben Vojens, og Kasper 
Pedersen, Jysk Akademisk Fægteklub, valgtes uden modkandidater. 

2 suppleanter: Erik Pock, Fægteklubben Trekanten Vordingborg: Valgt. Anne Katrine Hjort 
Nielsen, Hellerup Fægte-Klub: Valgt. 

Valg til udvalg: 

 

B&U-udvalget: 

Suppleanten, Carl Johan Hansen, Hellerup Fægte-Klub, indtræder på vacant plads efter Dan Koch 
Larsens forfald. 

Michael Gyes, Fægteklubben Mahaut, blev genvalgt. 

Herefter var der 2 ledige suppleantposter: Ingen blev valgt til disse poster. 

Breddeudvalget: 

1 ledig udvalgspost: Jens Siggard, Akademisk Fægteklub København, valgt som medlem. 

2 ledige suppleantpladser: Ingen blev valgt til disse poster. Repræsentantskabet gav udvalget 
bemyndigelse til selv at supplere disse pladser. 

Eliteudvalget:  

Valg af en 1 suppleant:  Jonas Haxthausen, Fægteklubben Trekanten,  og Laith, Nørrebro 
Fægteklub, stillede op til valg. Jonas fik flertal og blev valgt. 

Amatør – og Ordensudvalget: 

3 på valg: Martin genvalgt og Søren Falk Portved og Pål Ramberg genvalgt. 

Kritisk revision: 

Holger Christtreu og Jesper Søndergaard modtog genvalg. 
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10. Fastsættelse af dato for næste ordinære repræsentantskabsmøde: 

Næste repræsentantskabsmøde fastsattes til søndag d. 25.04. 2010. 

11. Eventuelt: 

- Malte Trier Mørch, Fægteklubben Trekanten København: Fægteklubben Trekanten 
opfordrede Bestyrelsen til at invitere interesserede klubber til et møde omhandlende en 
afklaring af regler og procedurer for forbundsstøtte til World-cups, danske mesterskaber, 
ranglistestævner og andre stævner i forbundsregi. 

- Thomas Kaa, Odense Fægteklub, gjorde opmærksom på, at online tilmeldelse er mulig til 
Senior DM. Husk licenser, og husk sidste tilmeldingsfrist d. 04.05. Oversigt kommer på 
hjemmesiden over tilmeldinger snarest derefter. 

- Jørgen Jacobsen, DFF’s Sekretariat: Bad udvalgene huske at meddele sekretariatet, om 
fordleing af udvalgsposter, når de havde konstitueret sig. Samme påmindelse blev rettet til 
Bestyrelsen, som også skal huske at give meddelelse og personer udpeget af bestyrelsen til 
de enkelte udvalg. 

- (B&U-udvalget meddelte kort efter mødet referenten, at man havde konstiuteret sig med 
Michael Gyes som formand og Karin Hjort-Nielsen som udpeget af Bestyrelsen. 

- Jan Arentoft, Kasserer DFF:  Husk, der er 3 ting, som en klub altid skal gøre i forhold til 
DFF: 1. Opdatere DFF om kontaktpersoner i klubben (bestyrelsens sammensætning med 
kontaktinfromation), indberetning af medlemstal til DIF, og betaling af kontingent. Det tager 
alt sammen max. et par timer OM ÅRET! 

- Malte Trier Mørch, Fægteklubben Trekanten København: DFF bør snart komme med en 
udmelding om elskæg ved Senior DM og de øvrige konkurrencer - og en helt klar 
udmelding. Næstformanden, Mads Hjerskov, meddelte, at Bestyrelsen umiddelbart har taget 
stilling: Nye regler indføres først pr. 01.01. 2010. Information herom vil blive lagt på DM-
hjemmeside. 

- Erik Pock, Fægteklubben Trekanten Vordingborg, fortalte at hans klub meget gerne vil 
komme på besøg i klubber, som har lyst til at afprøve moderne femkamp – f.eks. i 
forbindelse med den almidelige træning eller ved træningssamlinger og lejre. Dette blev 
også fremsat til DFF’s sommerlejre. Pris: Dækning af rejseomkostninger og noget fortæring. 

- Jørgen Kjøller, Formand DFF: Formandsskabet har været på mange rejser i ind – og udland, 
og det har synliggjort forbundet. Dansk fægtning står nu bedre stillet i forhold til 
interesseorganisationerne både nationalt og internationalt. 

- Bestyrelsen havde for nyligt godkendt 2 nye medlemsklubber i DFF – Nørrebro Fægteklub 
og Fægteforeningen Amleth i Helsingør, som han hermed gerne villie byde officielt 
velkommen. Desværre var fægteafdelingen under Veksø Idrætsforening og Århus 
Femkamp, Hørsholm Fægteklub lukket, mens Sankt Annæ Fægteklub er sat på standby. 

- Laith, Roskilde Fægteklub m.fl.: Fortalte om sit arbejde i forskellige klubber herunder den 
nye klub på Nørrebro. Endvidere fortalte Laith, at han ønsker at planlægge en sommerlejr i 
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2010 for Norden og Mellemøsten på sabel og at Roskilde var interesseret i at afvikle 
Nordiske Mesterskaber på sabel samme år. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Formanden takkede for et godt et møde og håbede på, at klubberne og forbundets frivillige ville 
bakke godt op om DFF’s afholdelse af Junior Em i primo november – der bliver brug for jeres 
hjælp. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Martin Wiuff, DFF. 

 


