
 
 

 

Møde 

Titel Bestyrelsesmøde 

Dato 13.01.2016 

Deltagere Jan Sylvest (JS), Ole Kokborg (OK), Nathalie Ahl (NA), Jørgen Kock (JK), Hans 

Ole Kristensen (HOK) 

Fraværende  Rasmus Evers JAF, Marlene Spanger (MS) (med på telefon), Gre Steensgaard 

(GS) 

Kopi sendt til (cc) DFF 

Formål 

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagorden 

Referatpunkter 

# Emne/aktivitet Deadline Ansvar 

1 Sponsorstøtte, opload af beskrivelse m.v. 20.01 JSJ 

 

# Dagsorden Kommentar 

 

1 

Referat Ikke OK, udsendes sammen med dette., 

 

2 

Dagsorden OK 

 

3 

Orientering fra 

formanden 

1.DIF møde. Der arbejdes på lande en ny fordelingsnøgle. Vi håber fortsat at der 

bliver plads til de små forbund også. Tenden/ånden er, at der kommer meget 

fokus på at arbejde ud fra strategier. Og dermed bliver der stor fokus på at 

lave/drive projekter som understøtter disse formål.  

Hvis den nye nøgle accepteres/besluttes på årsmødet bliver den med fuld virkning 

fra 2020. 201819 bliver indslusning. 

2. Udestående med landstræner. Der arbejdes med at lave en kontrakt med 

Hellerup Fægteklub.  

4 Emner til 

beslutning 
 

5 B&U 
Gre er syg i dag. 

  



 
 

 

6 Elite og talent Landstræner, arbejdes med at dagligdagen skal falde på plads.  

 Leman. Aftale er på plads angående udbetalinger til fægterne. 

Udtagelser. Er på vej.  

Teamdanmark. Møder med fægtere i talent program. Helhedsplaner er lagt. Meget 
tilfreds med samarbejdet med TK’s konsulent.  

EM/VM delegationschef. JSJ har accepteret at være delegationschef under EM 

Landsholdsdragter. Der er ikke midler på budgettet til at købe nye til alle. NA får til 
opgave at forsøge at skaffe midler til udskiftning. 

Planer er der bedt om fra Fægtere for indeværende sæson.  

7 Bredde Rangliste stævne, usikker med stævner. Der følges op på de enkelte stævner. 
Måske Ålborg open kan genopstå. 

Vestprojekt om vækst lider lidt, der følges op i forhold til forventet 
medlemsfremgang. 

8 Veteran/lægeud

valg 

Træningslejr i Marts.  

EM (hotel er booket) 

9 Økonomi Forventet overskud 

VM opkrævning de sidste er på vej ud.  

10 Evt.  Bestyrelsesopgaver og ansvar 

 

 

Opgaveliste 

(Fællesopgaver) 

# Emne/aktivitet Deadline Ansvar 

1 Beskrivelse af Roller og ansvar 1.22016 NA 

  


