
 
 

Møde 

Titel Bestyrelsesmøde 

Dato 25. august 2015 

Deltagere Jan Sylvest (JS), Hans Ole Kristiensen (HOK), Marlene Spanger (MS), Ole 

Kokborg (OK), Gre Steensgaard (GS), Jørgen Kock (JK), Nathalie Ahl (NA) 

Fraværende  

Kopi sendt til (cc) DFF, Rasmus Evers JAF 

Formål 

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagorden 

Referatpunkter 

 

# Dagsorden Kommentar 

 

1 

Referat Ingen bemærkning 

 

2 

Dagsorden OK 

 

3 

Orientering fra 

formanden 

1) Lars Peter træder ud af bestyrelsen. Med baggrund i personlige årsager ønsker 

Lars Peter at træde ud af bestyrelsen. DFF takker Lars Peter for hans indsats i 

gennem de sidste år. Heldigvis forsætter Lars Peter i HKF’s bestyrelse, så på 

den måde vil Lars Peter fortsætte sit store bidrag til Dansk Fægtning. 

2) Sommerlejren – evt drop opdeling. Endnu engang har der med stor succes 

været gennemført en lejr i Kalundborg med 40 fægtere. DFF takker alle 

trænerne, men især de to lejrledere Jasper Carlsen og Rebekka Knudsen.  

Orienteringen udløste en debat om mulig fremtidig struktur.  

3) Lejr i Litaurien. 8 fægtere er udtaget til at komme på den fælles nordiske lejr i 

Kaunas. DFF sender to trænere afsted, Natalia Krolak og Dan Bjergvang. 

Sidstnævnte er samtidig delegationschef.  

4) Projekt med DIF. Vi gør klar til at lave et projekt for vores talentfægtere i et 

samarbejde med DIF. Projektet koordineres i forhold til vores elitestrategier 

og indsatser.  

5) Vækstprojekt. Afholdt styregruppemøde før sommerferien. Stadig stor 

tilfredshed med indsatsen fra Mads Eriksen og Dan Bjergvang. Den tredje klub 

åbner i Rødovre efter sommerferien 

6) Ny organisation. Der er indkaldt til et behovs afklaringsmøde, hvor klubberne 

kan deltage og give deres input til hvor vi er på vej hen.  
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4 Emner til 

beslutning 

DM 2015 

OBS. Udtagelses tidpunkt rykkes ikke. Dvs. for kadetter og junior er det stadig efter 

tredje weekend af januar at udtagelsen til EM/VM finder sted. 

Stævne                               Dato                      Klub                              Sted 

Junior/Kadet DM   I&H     23 jan                    KFK                            København 

B&U DM   I&H                    1617 Jan               Rudersdal                Rudersdal                           

Senior Individuelt              30 april1maj         Hillerød                   Hillerød 

Senior Hold                          September          Beslutning udskydes  

Veteran DM                         August                  GFK                           Gilleleje   

5 B&U Min første fægtebog: Fægtekunsten venner har bidraget til bogtrykning. Bogen er 

blevet virkelig god. Martin Wiuff og Lilo Sørensen har lavet et super flot stykke 

arbejde med at oversætte.  

Stævner i den kommende sæson. Viborg og JAF laver et fælles stævne. Sydjyllands 

open er på plads. Mahaut mangler at sende datoer. Stævneplanen er derfor 

næsten klar.  

DM B&U går i dialog med arrangerede klubber. For at optimere på kvaliteten af 

stævnerne. Invitationerne til stævnerne bør ligge klar ved sæson start.  

Træningslejr i Vordingborg i efterårsferien. 

Efterårslejr i Jylland i 2016? Der afdækkes for muligheder, da min. 1 ud af 3 B&U 

lejr bør ligge vest for storebælt 

6 Elite og talent ATK møde med Team Danmark. For at opnå TD godkendelse. Natalie Ahl løber 

den i hus, i parløb med Malene Spranger.  

 Teamdanmark projekt. Der kommer til at ske justeringer i 2016, i forhold til 

resultaterne i 2015. Forbundet forventer at kunne øge samarbejdet med 

Teamdanmark, og sikre en sammenhæng til EU’s strategier på området. 

Presseansvarlig. Der savnes en presseansvarlig og derfor vil DFF’s bestyrelse 

overdrage ansvaret for dette til afløseren for Lars Peter.   

Sponsormøde. Der arbejdes på lave et oplæg til en interesseret sponsor.   

Arbejder med at lave vejledning for medrejsende forældre ved EM/VM. Til VM er 

der allerede nu booket plads i Frankrig. Der vil ikke være mulighed for at booke 

plads til forældre. Derfor vil der kræve et større koordineringsarbejde end 

tidligere. 

7 Bredde Træningskalender. Er på vej. Klubberne kontaktes for at konfirmere datoerne. 

Overdragelse af årsopgaver er ved at finder sted, således at udvalget kan initiere 

opgaver der venter at blive udført. 
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Møde med Martin W. har fundet sted.   

8 Veteran/lægeud

valg 

DM i Gilleleje gik meget tilfredsstillende, med et fint deltager antal.  

Den kommende veteran træningslejr har allerede 20 tilmeldte deltagere.  

Til det kommende VM for veteraner, sendes der 5 deltagere. 

Det europæiske veteranudvalgsbestyrelse har JK fået plads. JK skal afdække 

muligheden for DIF støtte til rejser m.v. 

9 Økonomi Det nye økonomisystem.  

Er indført og bilag er tastet til juli. Med få undtagelser.  

Der gives kikke adgang til bestyrelsen, Martin Wiuff, de to projektledere, samt de 

eksterne revisorer.   Hvilke betyder bedre økonomiske opfølgning for udvalgene. 

10 Evt.  Opgaver fra Lars Peter skal overdrages, herunder specielt adgange til mail. OK 

Tager kontakt til vores IT support.  

Reklamepolitik. Kun relevante sponsor skal fremgå af vores hjemmeside.  

Lejlighed. OK har fundet at vi har et mindre beløb i indskud på en lejlighed i KBH. 

For en tidligere landstræner bor. Vi fastholder nuværende politik om at lade 

beløbet stå, således at huslejen ikke stiger uforholdsmæssigt. Det kan dog tages op 

senere.    

 

 

Opgaveliste 

(Fællesopgaver) 

# Emne/aktivitet Deadline Ansvar 

1 Sponsorstøtte 5.9 NA+MS 

2 Ansøgning til DIF 5.9 JSJ 

3 Finde nyt bestyrelsesmedlem 5.9  JSJ 

4 Finde klub til senior DM 2016, hold 1.10 JSJ 
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