
 
 

 

Møde 

Titel Bestyrelsesmøde 

Dato 07.06.2016 

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

Fraværende  Rasmus Evers JAF, Gre Steensgaard (GS), Catharina Winterberg. (CW), 

Kopi sendt til (cc) DFF 

Formål 

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagorden 

Referatpunkter 

# Emne/aktivitet Deadline Ansvar 

1 Klageproces.  Juni JK 

2 Roller og ansvar Juni NA 

 

# Dagsorden Kommentar 

 

1 

Referat OK 

 

2 

Dagsorden OK 

 

3 Orientering fra 

formanden 

1. Lønforhandling. Vi har gang i lønforhandling med Martin og de to 

projektledere. JVJ fremlage krav/ønsker til løn. Der blev besluttet at  give et 

mindre tillæg. 

2. Marlene Spanger. Som alle nu ved har Marlene desværre besluttet sig at 

trække sig tilbage fra eliteudvalget. I denne forbindelse vil vi alle gerne takke 

Marlene for det kæmpe arbejde som hun har løftet den sidste årrække.  

4 Emner til 

beslutning 

1) Bestyrelsens opdeling i poster. OK stadig kasserer. NA næstformand og GS 

bliver bestyrelsesmedlem. Gre’s opgaver bliver at være allokeret til 

Eilteudvalget, grundet de mange opgaver. 

2) 8 kandidater til Karen Lachmann fonden. Der blev fundet 2 personer som 

vil modtage legatet. Emilie Borrye , og Anne Sofie Jensen. 

3) Dage for opstart af arbejdet 20162017. (sponsor udvalg m.v) Det endte 

med at vi bruger en dag nemlig den 11. 6 til indsatsen. Desværre er der 

ikke tilmeldte nok, og derfor aflyses dage. 

4) Kommunikation – Email – kontoview. Der skal steppes op på den interne 



 
 

 

# Dagsorden Kommentar 

kommunikation i bestyrelsen, derfor vi bruge en lukket gruppe på 

Facebook til denne kommunikation.  

Alle udvalgs formænd og kvinder skal følgende løbende med. 

OBS svar politiken på mails er stadig 4 dage.   

5 B&U 
Intet nyt. 

6 Elite og talent Er i fuld gang med at aftale rammer, samt indsatser 20162017 

7 Bredde Har skrevet for at finde en formand, stadig intet svar. 

8 Veteran/lægeud

valg 

 EM hold, 60 + kårde herre + herre fleuret + fleuret dame. Større danske delegation 

sendes afsted. Der er behov for 2 dommere qua antallet.  

Kongres for veteran.  

9 Økonomi  Vi besluttet at støtte med 50 euro til dommertilskud pr. person til EM hold 

veteran.  

10 Evt.   Vi skal opstarte på strategi arbejdet ASAP. Detr bliver et travlt efterår. 

Vi besluttet at NA bliver tovholder på processen.  

 

JVJ arbejder videre med Fægtegrupper med andre våben uden for DFF, med 

henblik på at afdække samarbejdsområde. 

 

 

Opgaveliste 

(Fællesopgaver) 

# Emne/aktivitet Deadline Ansvar 

1 Suppleanter + udpeget til udvalg ASAP ALLE 

2    

3    

4    

  


