
 
 

Møde 

Titel Bestyrelsesmøde 

Dato 06.10.2015 

Deltagere Jan Sylvest (JS), Marlene Spanger (MS), Ole Kokborg (OK), Nathalie Ahl (NA) 

Fraværende Gre Steensgaard (GS), Jørgen Kock (JK), Hans Ole Kristiensen (HOK), Rasmus 

Evers JAF 

Kopi sendt til (cc) DFF 

Formål 

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagorden 

Referatpunkter 

# Emne/aktivitet Deadline Ansvar 

1 Sponsorstøtte 5.9 NA+MS 

2 Ansøgning til DIF 5.9 JS 

3 Finde nyt bestyrelsesmedlem 5.9  JS 

4 Finde klub til senior DM 2016, hold 1.10 JS 

5    

 

# Dagsorden Kommentar 

 

1 

Referat OK 

 

2 

Dagsorden Analog til udsendt 

 

3 

Orientering fra 

formanden 

1. Ny økonomisk struktur. Danmarks Idrætsforbund har i proces med at skabe 

en ny struktur for måde at pengene fra Lotto m.v. fordeles på.  

        JS + NA følger processen, og sikrer at DFF’s interesser tilgodeses bedste 

muligt. 

2. Lejr i Litauen. Det lykkes at finde 8 fægtere som deltog sammen med to 

trænere. Dels Dan Bjergvang som var træner sidste år, og dels Natalia Królak 

fra fægteklubben Trekanten. Vi har modtaget positive tilbagemeldinger på 

lejren, og håber at indlæringen har været høj.    

4 Emner til 

beslutning 
1) Frivillighedsstrategi. Lars Peter Olsen har arbejdet en del med vores 

frivillighedsstrategi, og den mangler at den tilrettes, inden vi kan frigive 



 
 

# Dagsorden Kommentar 

den. Martin Wiuff har endvidere skaffet nogen dokumenter som vi kan 

laver os inspirere af. Ny ansvarlig er: Nathalie Ahl. 

2) Udsendelse til kongres. Vi har tidligere haft en strategi om at udsende 

Mads Hejrskov til EFC og FIE kongres mhp. at sikre promovering og sikre 

indflydelse via en international post i dommerudvalget. Vi har afdækket 

muligheden for at vi ligeledes kan opnå indflydelse på et andet udvalg, og 

det ser ud til at en kvindelig kandidat vil have gode muligheder. Vi sender 

derfor MS + Mads til FIE kongres.    

3) Senior DM. Efter Hillerød Fægteklub har trukket sig som arrangør, har 

Trekanten vist sig villige til at gennemføre Senior individuelt. Evt. også med 

Hold.  Trekanten tildeles individuelt. 

4) Senior DM hold. Fægteklubben Trekanten Viborg har meldt sig igen som 

arrangør 2016. Viborg tildeles individuelt. 

5) ITansvarlig. Vi mangler at finde en ny ansvarlig på dette område. Udestår. 

5 B&U 
Intet Nyt 

6 Elite og talent Etablering af program for talent og elite. Der skal laves et program som dækker 

over to projekter, dels et talentprojekt for Kadet og Junior fægtere, dels et projekt 

for Senior fægtere. Målet er understøtte de strategiske mål i DFF’s vision samt i 

Eliteudvalgets strategiplaner.  

Der bliver arbejdet på at lave kontrakter med fægterne.   

   

7 Bredde 1) Regler for senior ranglistestævner. Er midlertidige, HK 

2) Generel honorering af FIE dommere til DM'er. Konkret dækkes krav fra 

Dommeren fra Bratislava med 100 Euro. Men fremover skal udbetales der kun 

80 euro pr. dag. Fly + Hotel dækkes fortsat. 

3) Veststøtte. OK forfatter et brev mhp. Status i ”projektet”.  

4) Vækstprojekt 

Kort status på Flere fægtere i Nye klubber – primo oktober 2015 
 

 

Træning i fire klubber efter sommerferien 

Glostrup og Albertslund er meget selvkørende på bestyrelsesniveau. Især Glostrup 

evner også at tage helt selvstændige initiativer. 

Rødovre har primært fungeret siden via det kommunale tilbud ”Fritid for Dig”. 

Tilslutninger herfra har i sig selv været minimal – faktisk har kommunen gerne 

villet aflyse. Børnene er dog kommet alligevel, fordi vi har kontaktet dem direkte 

med tilladelse fra kommunen. 



 
 

# Dagsorden Kommentar 

Taastrup har trænet pt. 5 gange og vi har allerede tilsagn fra tre forældre om 

frivilligt arbejde – vi har nævnt, at første frivillige arbejde vil blive at melde sig til 

bestyrelsen. Det afskrækkede ingen af dem. 

Alle fire klubber har 814 fremmødte b&ufægtere pr træningsgang. Desuden har 

Albertslund samt Glostrup 48 voksne til den selvstændige voksentræning pr. gang. 

Hjælpetrænere 

Vi er i gang med at rekruttere flere hjælpetrænere – indtil videre har vi én og det 

er lige i underkanten ift. nu at have gang i fire klubber og den første er kommet ud 

på to ugentlige træninger (Albertslund). Vi vil meget gerne have piger i 20’erne ind 

som hjælpetrænere og har i den forbindelse pt. kontakt til to samt endnu en dreng 

også omkring de 20. 

 

8 Veteran/lægeud

valg 

Der er lige gennemført træningslejr i Gilleleje, med 27 deltagere. Lejren var en 

meget vellykket. Stor tak til Gilleleje Fægteklub for at lægge hus til. 

  

9 Økonomi 1) Adgang for Næstformanden til konti. Jf. vores Good Governance skal der 

være to par øjne på vores konti. OK etablerer adgang i stedet for Lars Peter 

2) Status. Fint cash flow. Alle har online fra bestyrelsen har adgang til at kikke 

på konteringen og følge deres ansvarsområdes udvikling 

10 Evt.  1) Næstformanden om sponsoransøgning. Stadig i proces med sponsor. Svar 

forventes inden for 2 uger.  

2) Teamdanmark talentprogram. Der afdækkes muligheden for at få 

kandidater med i puljen. 

 

 

Opgaveliste 

(Fællesopgaver) 
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