
 
 

Møde 

Titel Bestyrelsesmøde 

Dato 09.12.2015 

Deltagere Jan Sylvest (JS), Ole Kokborg (OK), Gre Steensgaard (GS), Nathalie Ahl (NA) 

Fraværende Jørgen Kock (JK), Hans Ole Kristiensen (HOK), Rasmus Evers JAF, Marlene 

Spanger (MS), Ole Kokborg (OK),  

Kopi sendt til (cc) DFF 

Formål 

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagorden 

Referatpunkter 

# Emne/aktivitet Deadline Ansvar 

1 Sponsorstøtte   

 

# Dagsorden Kommentar 

 

1 

Referat OK 

 

2 

Dagsorden OK 

 

3 

Orientering fra 

formanden 

1. FIE kongres. Den 20.november deltog Mads Hejrskov, Marlene Spanger og 

jeg i FIE kongres i Guangzhou i Kina. 

Som altid er det et super kompakt program, hvor utrolig mange  

beslutninger skal tages som vedrører vores sport. i de fleste tilfælde  

gælder det vedtaget fra sæson 201617. I år kunne FIE's formand desværre  

ikke deltage, grundet øjneoperation og efterfølgende rekreations  

ophold i Moskva. 

Kongressen startede med at vi mindet døde i årets løb. Her iblandt EFC's  

formand F. Janda. 

De vigtigste ikke vedtaget og vedtaget forslag følger her: 

* vedtaget. Indførelse af et fair play råd. 

* vedtaget. Indførelse af et etik kapitel i statutterne 

* vedtaget. Justering af deltager gebyrer. F.eks fra 15 til 25 euro for  

deltagelse i en junior world cup. Priserne har ikke været hævet i en  

årrække. 

* vedtaget. Mere og bedre muligheder for individuelle reklamer på  

fægtetøj. 

* vedtaget. Ved Astævner og VM skal der kæmpes til 5 touche om 16 th  

pladsen efter puljen, hvis der er to fægtere som har samme V, TDTR, TD. 



 
 

# Dagsorden Kommentar 

* vedtaget. Til VM, må der nu sendes 4 fægtere i stedet for 3 (1 reserve  

til hold). Dog ikke på kadet. 

* vedtaget. Lukketiden på apparater ved Sabel, ændres fra 120 til 170  

millisekunder. 

* vedtaget. Snorede maskeledning forbydes. 

* vedtaget. Det er forbudt på fleuret, at have den ikke våbenføre arms  

skuldre foran den våbenfører. Sanktion er kort og annullering af evt.  

touche. 

* vedtaget. Implementering af veteranreglerne i FIE regler. 

* vedtaget. Mindst 30 % af hvert køn i COMEX. Kommissioner og råd. 

* vedtaget. Skadespause sænkes til 5 min. 

* IKKE vedtaget. Non combativity 1. Gult kort 2. Diskvalifikation af  

begge fægtere.  

2. Nyt organisation – Kommet bagud i forhold til tidsplanen. Indkalder til 

møder i Januar 2016. 

3. Møde med Trekanten om Nationalt Kraftcenter. Trekanten ønsker et 

samarbejde mindre vidtgående end Forbundet. Vi vil derfor tage 

udgangspunkt i hvor enderne mødes. Således at vi kan påbegynde et fælles 

samarbejde.  

Hellerup Fægteklub er meget interesseret i samarbejdet, og derfor vil vi 

også samarbejde med HFK.  

4. Møde med DIF om økonomi. Der er kommet et egentligt forslag, som 

umiddelbart er interessant. Men der er nogen ting som vi lige skal sikre 

indarbejdes. Bl.a. er der krav om medfinansiering af projekter som DFF vil 

have svært ved at løfte, da vi dag er meget direkte af DIF midler, som en 

række andre små forbund.  

Der udover vil støtte flyttes fra, hvor den i dag i princippet sker via en 

fordelingsnøgle besluttet af repræsentantskabet i DIF, til at det er en 

bestyrelsesopgave for DIF at fordele en ikke ubetydelig del af midlerne. 

Dermed flytter vi ”magten” fra direkte demokrati til indirekte demokrati. 

  

4 Emner til 

beslutning 

DM. Kadet og junior DM. Roskilde Fægteklub ønsker i forhold til program 

at sabel afvikles på en dag.  AFVIST, lige vilkår for alle. 

5 B&U 
 

6 Elite og talent Ud over arbejdet med kraftcenter, arbejder der på landstrænerens skema og 

fordeling af tider.  

Informationsmøde på vej om Lokaler.  

7 Bredde Kan ikke komme i dag. 

8 Veteran/lægeud

valg 

Arbejder videre på fælles projekt vedr. indsamling af oplysninger om fægtere i høj 

alder ved stævner.  

Træningslejr i Gilleleje på vej. 



 
 

# Dagsorden Kommentar 

9 Økonomi Er ved at gøre klar til årsafslutning. 

Likviditeten er ok. 

10 Evt.  Bestyrelsesopgaver og ansvar 

 

 

Opgaveliste 

(Fællesopgaver) 

# Emne/aktivitet Deadline Ansvar 

1 Beskrivelse af Roller og ansvar 1.22016 NA 

2    

3    

4    

5    

  


