
 
 

5. februar 2013 

Tilstede: Ole V. Nielsen, Jørgen Kock, Annette Johansen og Jan Sylvest 

Afbud: Lars Robl, Per Rasmussen, Caroline Schwensen, 

JAN referat: Godkendt 

Godkendelse af dagsorden: OK 

 

Meddelelser fra formanden: 

1. Frivillighed – klub. Vi skal udvikle en strategi for frivillige – for at sætte fokus på området vil vi 

indstifte årets klub pris, som afsløres på repræsentatskabsmødet.  

2. lederkursus materiel. Vi har modtaget et tilbud af KFUMsport om at sende kandidater på 

lederkursus hos dem. Bestyrelse overvejer kandidater. 

3. repræsentantskabsmøde – Jørgen indkalder  Allerede forslag fra Thisted Fægteklub om ændring af 

hvem som må stille op til DMer. Desuden blev vi enig om at repræsentantskabsmødet skal  ”peppes 

op” men at konceptet med 1 dag fastholdes.  

4.  EM ågerpriser – Vi har konstateret at vi betaler en overpris for hotelværelser i Budapest. De 

officielle hoteller burde være særlige tilbud – ikke særligt ekstra udgifter. I Budapest er der pris 

eksempler på op til 40 % ekstra pr. dag. Bestyrelsen forslår at vi revidere vores strategi om at bor 

officielle hoteller for at få prisen ned fremadrettet. Dette kræver at vi præbook så snart som at 

hallen kendes, samt der kendes et overslag fra landstrænerne for forventet udtagelser. 

5. Den 6.februar har DIF indkaldt til et Dialogmødet. Alle møder følges direkte af formanden 

6. Michael Gyes App. Michael samarbejde med Martin om at få den færdigudviklet. 

 

Udvalg. 

B&U DM intet nyt 

 

Elite  

Udtagelse af kadet/junior. Plus ekstra udtagelse, da EU har vurderet at en sabelfægter har opfyldte 

kriterierne. Seniorudtagelserne kan ikke vente udtagelse til efter (begge) Trekanten international.  Så EU vil 

speede op for processen.  Endelig udtagelse efter 26. april. (DM). Udmeldelse om dette så hurtigt som 

muligt.  

Junior/kadet VM chef d’delegation , er ikke fundet, men håber på Lars Robl. 

Møde med Charlotte Falkentoft 27.februar, om vores ansøgning 

 

 



 
 
Veteran 

EM Italien 170 km nord for Rom. Hotel billigt og godt. Alt på plads. 

Ferenc: Arbejder med fægterne 

Fond fra USMANOFF. Der er netop lavet en for veteranfægtere, som vi skal indtænke i vores kommende 
projekter. 

 

Økonomi 

Regnskab i revisionen, mange spørgsmål stilles af KPMG, og de fleste spørgsmål kan adresseres til 
at KPMG igen har skiftet på holdet. Altså manglende indsigt. 

Landstrænernes løn får index. 

  

Evt:  

Planer om at flytte JAF jubilæumsstævne til Haderslev i et jonit venture med FKV og JAF evt. OFK. 

Bestyrelsen ser positivt på dette. 

 

NÆSTE MØDE: 

13. Marts. Kl1730 

 

Ref Jan Sylvest 


