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Referat af Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund, DFF, Idrættens 
Hus, 23. april 2017.  
 
Tilstede: Repræsentanter fra 22 fægteklubber, DFF’s Bestyrelse, udvalg  
og medarbejdere. 
  
Referent: Catharina Winterberg jf. dagsordenens punkter.  
Beslutninger, valg, konklusioner o.lign. er anført med kursiv. 

1. Valg af dirigent 

Niels Gregers Berdiin, Gilleleje Fægteklub, blev valgt.  

Dirigenten konkluderede, at Repræsentantskabsmødet måtte anses som lovligt indkaldt, hvorfor 

mødet var beslutningsdygtigt.  

Som referent blev valgt: Catharina Winterberg, Fægteklubben Trekanten København. 

Dirigenten oplyste om, at det i henhold til vedtægternes § 11 kun er repræsentanter fra 

klubberne, der har taleret til repræsentantskabet. Der har tidligere været den praksis, at 

repræsentantskabet har givet lov til at afvige fra denne bestemmelse, men da der efter dette 

repræsentantskabet er mulighed for at tale med bestyrelsen, henstilledes til overholdelse af § 11. 

Der blev spurgt ind til baggrunden for denne praksisændring af bl.a. Lars Olsen fra Aramis Dragør. 

Hertil svarede dirigenten, at det bl.a. skyldes, at taleadgangen for andre end repræsentanter fra 

klubber i årene har givet anledning til problemer og at reglen derfor indskærpes. Der blev spurgt 

ind til, hvorfor dette ikke var blevet meldt ud på forhånd. 

Foranlediget af en kommentar fra Hans von der Osten, blev det af Lars O slået fast, at Hans von 

der Osten repræsenterer Aramis Dragør. 

 

2. Valg af stemmeudvalg 

Følgende blev valgt til stemmeudvalg:  
Majken Linnemann, HFK og Simon Jeiner, FKT 

 

3. Godkendelse af repræsentanter 

Ud af 36 mulige klubber var 22 repræsenteret på mødet, heraf 6 med fuldmagt - undervejs forlod 
2 klubrepræsentanter mødet og overlod deres stemmer til andre klubber så mødet endte med 8 
fuldmagter. 
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Ud af 69 mulige stemmer var 51 repræsenteret på mødet 
 
 
4. Formanden aflægger beretning og handlingsplan for det kommende år  
 
På bestyrelsens vegne afgav DFF's formand, Jan Sylvest Jensen, beretning og præsenterede planer 
og perspektiver for forbundsarbejdet.  
Præsentationsslides fra Bestyrelsens (BST) beretning og planer findes her: 

http://www.faegtning.dk/om-dff/organisation/repraesentantskabet/ 

Formanden startede med at nævne de største af årets resultater: Frederik von der Ostens 

placering som nummer 5 ved senior EM vækker stor glæde og beundring, selvom det var lige uden 

for medaljerækken, herrekårde 6. plads ved EM, samt Reinhardt Münster, der vandt bronze til 

Veteran EM.  

Der er kommet følgende nye klubber: Aramis fra Amager, Vejle Fægteklub og Sorø Akademi 
Fægteklub. 

Internationalt: I EFC og FIE blev der valgt nye præsidenter: P. Stanislav i EFC og Alistair Usmanov i 
FIE.  

Nationalt vil fokus være på at lande strategiaftalen med DIF, som skal afleveres inden 1.juni 2017. 
Herefter starter en stor opgave med at implementere initiativerne. Klubberne vil i høj grad blive 
inddraget i de kommende tiltag og udvikling.  

I forhold til kommunikation orienterede formanden om, at der arbejdes med nye 
kommunikationsformer, herunder FB-grupper. Der blev gennemgået, hvor forskellig information 
kunne findes, og hvor bestyrelsen slår hvad op.  

Igen i år vil bestyrelsen prøve at arrangere et opstartsmøde, hvor nye i forbundsarbejdet kan blive 

sat ind i bestyrelsesarbejdet og udvalgsarbejdet.  

Efter formandens beretning blev følgende drøftet: 

På opfordring fra Simon Jeiner, Fægteklubben Trekanten København, om at udsende beretning 

forud for mødet, hvilket giver mulighed for at reflektere og for klubber, der ikke har mulighed for 

at være til stede, til at gøre sig bekendt hermed, svarede formanden, at beretningen til næste år 

vil blive sendt ud i forvejen. 

Lars Olsen, Aramis Dragør, roste initiativerne til strategiarbejdsmøderne, udtrykte ønske om, at 

der havde været udarbejdet referat fra strategimøderne, da der ellers kunne stilles 

spørgsmålstegn ved værdien af disse møder, hvis det ikke blev klart for alle, hvad der var blevet 

drøftet. Derudover kritiserede han, at ikke alle havde taleret på andet møde i strategiarbejdet, 

hvilket er en negativ udvikling, der ikke fremmer åbenhed, men mere signalerer lukkethed. 

http://www.faegtning.dk/om-dff/organisation/repraesentantskabet/
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Formanden kvitterede for rosen og understregede, at der til møderne var behov for input fra 

klubberne, herunder er det interessant, hvad enkeltpersoner mener, men det kan flytte fokus væk 

fra, hvad klubberne mener. Der er behov for et balanceret input. Formålet med mødet var at få 

input, og der er derfor taget noter fra møderne, men ikke lavet referat. 

Lars Olsen pointerede, at det bør overvejes, hvordan der indkaldes, og at man sørger for 

efterfølgende at få bredt budskabet ud efterfølgende. 

Simon Jeiner supplerede, at strategiarbejdet er vigtigt i de kommende år og at strategierne skal 

afleveres 1. juni 2017. Han spurgte ind til, om klubberne får indsigt i strategierne, før de sendes til 

DIF. Han har deltaget i begge strategimøder, men savner en tilbagemelding på status. Derudover 

opfordrede han til en højere grad af involvering.  

Formanden kvitterede for de to indspark og medgav, at et output fra møderne kunne sendes ud. 

[Ref.: De strategiske spor er lagt ud sammen med referatet fra repræsentantskabsmødet. Her: 

http://www.faegtning.dk/om-dff/organisation/repraesentantskabet/ ]  

Beretningen blev godkendt ved akklamation. 
  
5. Udvalgene aflægger beretning  
 
Eliteudvalget 
Thibaut Guilbert fremlagde som formand for eliteudvalget beretning. Han fortalte bl.a. om 
frafaldet, som udvalget blev ramt af siden sidste repræsentantskabsmøde, og takkede Gre 
Stensgaard og Nathalie Ahl for at træde til. 
  
Derudover nævnte Thibaut, at et forslag om at sænke udtagelseskriterierne for kadetter og 
juniorer ikke blev vedtaget, hvor der blev kørt videre med de hidtidige kriterier. Der er planlagt nyt 
møde, hvor kriterier igen skal drøftes. Yderligere blev der som noget nyt afholdt et 
sæsonopstartsmøde med bruttolandsholdet, hvor bl.a. de omtalte kriterier blev drøftet, samt 
arbejdet med Team Danmark og mentaltræning. 
 
Thibaut Guilbert ønskede af hensyn til klubberne ikke at svare på spørgsmål fra Lars Olsen om, 
hvilke af eliteklubberne, der havde bidraget til strategiarbejdet. 
 
På spørgsmål fra Jonas Voersaa, Vejle Fægteklub, om hvem eliteklubberne er, opstod en kortere 
drøftelse af, hvad det vil sige at være en eliteklub. Thibaut Guilbert nævnte, at definitionen også er 
blevet drøftet i eliteudvalget uden dog, at der ligger en entydig definition på nuværende tidspunkt. 
Dog må Hellerup Fægteklub og Fægteklubben Trekanten København kvalificere sig til titlen, da det 
bl.a. er disse to klubber, der leverer størsteparten af fægterne på bruttolandsholdet. 
 
Louise Seibæk, Fægteklubben Trekanten København, tilføjede, at der bør ske en præcisering, 
således at målet er, at der skal være flere talentklubber og ikke kun eliteklubber. 
 

http://www.faegtning.dk/om-dff/organisation/repraesentantskabet/
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På spørgsmål fra Lars Roark, Roskilde Fægteklub, om opdateringerne af ranglisterne ikke hører 
under Breddeudvalget, pointerede Gre Stensgaard, at der er tale om to ranglister: dels 
udtagelsesranglisten og dels de nationale ”almindelige” ranglister. 
  
Lars Roark, Roskilde Fægteklub, undrede sig over, at udtagelseskriterier kun drøftes i forhold til 
eliteklubberne og at talentklubberne ikke er med, herunder at der huskes på sabel. Thibaut 
Guilbert oplyste, at der er indkaldt til møde, hvor der netop skal drøftes udtagelseskriterier for 
sabel. 
 
Lars Olsen, Aramis Dragør, spurgte ind til mentaltræning og hvad det dækker over. Thibaut 
Guilbert medgav, at der på dette punkt ikke var sket så meget, men at der på DFFs sommerlejr 
have været en polsk træner til stede, som havde undervist i mentaltræning. 
  
Lars Olsen, Aramis Dragør, fremførte, at han ved to lejligheder har fået besked fra DFFs formand, 
at forbundet ville følge samme praksis som tidligere, men det sker så alligevel ikke, hvilket er 
utilfredsstillende for fægterne.  Derudover anførte han, at det for 2 år siden blev lovet, at 
”kattelemmen” med de subjektive krav ville blive indarbejdet, hvilket også DFFs formand har 
lovet, men det er ikke sket. 
  
Thibaut Guilbert svarede, at de gamle regler var 1 WC point (DM top 8 gav 1 WC point). De 
subjektive kriterier er i år blevet brugt i forhold til én kadetfægter, der manglede 1 point. 
 
Jan Sylvest Jensen, DFFs formand, supplerede, at der til EM sidste år blev udtaget fægtere, der 
hverken havde deltaget i udenlandske stævner og som heller ikke stod på bruttolandsholdslisten. 
Det blev meldt ud bagefter, at reglerne ville blive fulgt fremadrettet, så der ikke sker sådanne 
udtagelser igen. Udtagelserne sker mellem landstræneren og sportschefen.  
 
Da der i drøftelserne blev omtalt specifikke fægtere påpegede dirigenten, at konkrete personsager 
ikke skal drøftes i dette forum. 
 
Lars Robl, Hellerup Fægte-Klub, pointerede, at der nu er en sportschef med autoritet til at træffe 
beslutninger, og at vi nu bør følge disse. 
 
Jan Sylvest Jensen, DFFs formand, understregede, at det er vigtigt at få landet nogle stabile og 
faste udtagelseskrav, som kan arbejdes med fremadrette, da andet skaber uro. Der skal 
professionaliseres, og det er sket ved at ansætte sportschefen, hvorfor der også er behov for, at 
der støttes op om ham. Derudover opfordrede han Lars Olsen til at deltage i det kommende 
arbejde med at få fastsat de nye krav. 
 
Simon Jeiner, Fægteklubben Trekanten København, understregede vigtigheden af kommunikation 
og at det er vigtigt, at alle krav ligger fast ved sæsonstart og at dette er meldt ud. 
 
Hans von der Osten, Aramis Dragør, kritiserede, at der havde været en diskussion tilbage i 2015 
om emnet, at det den gang blev besluttet, at der skulle være mulighed for subjektiv udtagelse og 
at bestyrelsen så burde have trådt i karakter, da spillereglerne ikke blev fulgt. Det er ikke en 
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problemstilling, hvor der blot kan henvises til landstræner og sportschef. Spørgsmålet er, om vi 
inkluderer eller ekskluderer fægtere.  
 
Lars Roark, Roskilde Fægteklub, spurgte til vedtægtsformuleringerne i forhold til 
udtagelseskompetencen. Jan Sylvest, DFFs formand, oplyste, at det i vedtægterne er bestemt, at 
såfremt der ikke er en landstræner, udtager udvalget, hvilket betyder, at er der en landstræner, 
udtager denne. Der har dog med repræsentantskabets kendskab været en anden praksis. 
 
Afslutningsvist takkede Thibaut Guilbert Majken Linnemann for den store indsats, hun har ydet i 
forbindelse med kadet/junior EM og VM, og han oplyste ligeledes, at han ikke genopstiller til 
Eliteudvalget. 
 
Beretningen blev godkendt ved akklamation. 
 
B&U udvalg: 
Catharina Winterberg aflagde beretning som formand for udvalget.  
Grundet travlhed hos alle i udvalget har der desværre ikke været kræfter til alle de gode planer. 
Der har i stedet været fokus på at fastholde driften. Således blev der en fejring af 
ranglistevinderne i forbindelse med Rudersdal Open, der blev samlet set afviklet 7 
ranglistestævner og 3 træningslejre i forbundsregi samt DFFs sommerlejr. Derudover var der igen i 
år god opbakning til Fleuret cuppen.  
I forhold til dette års sommerlejr er der blevet arbejdet med budgettet for sommerlejren for på 
sigt at få den udgiftsmæssigt til at hvile i sig selv. Til generel info oplystes, at det er Rebekka 
Knudsen som DFFs medlem af udvalget og Jasper Carlsen, suppleant, der har ansvaret for 
sommerlejren. Catharina og Simon Jeiner har udelukkende været involveret i forsøget på at få et 
balanceret budget for lejren og ikke i selve planlægningen af lejren. 
Fremadrettet skal udvalget bl.a. evaluere på ranglistestævnerne og undersøge, hvad der kan gøres 
for at få flere fægtere både generelt men også i forhold til at deltage i stævner. 
 
Søren Falk-Portved, Københavns Fægteklub, udtrykte sin støtte til Fleuret cuppen.  
Nicolai Thiesen-Barding, Hellerup Fægte-Klub, spurgte til forholdet, at der ligger to sommerlejre i 
Danmark på samme tidspunkt og foreslog, om der var mulighed for at overveje at placere én eks. i 
start af sommerferien og én i slutningen.  
Simon Jeiner, Fægteklubben Trekanten København, nævnte at der har været forsøg på at 
koordinere, men at der ikke er fundet en løsning. 
 
Beretningen blev godkendt ved akklamation. 
 
Breddeudvalget:  
Dan Bjergvang fremlagde som ansat i DFF projektet ”Flere fægtere i nye klubber”. 
 
Hovedpunkterne var:  
Status pr. 1. jan 2017: fire nye klubber. Projektet slutter 2017 og herefter skal klubberne stå på 
egne ben. Målet på de 200 medlemmer er ikke nået. Pt. 81 medlemmer. 
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På spørgsmål fra Erik Pock, Trekanten Vordingborg, og Søren Falk-Portved, svarede Dan Bjergvang, 
at fordelingen mellem voksne og børnefægtere er 45/55, og at klubberne i gennemsnit har haft 4 – 
6 hverningsarrangementer, herunder også åben skole. Søren Falk-Portved, Københavns fægteklub, 
mente, at det var imponerende med de 81 deltagere og spurgte til, hvor mange arrangementer 
eks. åben skole klubber har deltaget i. 
 
Dan Bjergvang oplyste, at den oprindelige målsætning om deltagelse i ranglistestævner udvides til 
også at omfatte diverse cupper og at klubberne i gennemsnit har deltaget i 4 – 6 arrangementer 
m.h.p. hvervning. 
 
Overordnet set har 90 % af alle medlemmer af de nye klubber været ude og deltage i min. ét 
stævne. 
 
På spørgsmål fra Erik Pock, Fægteklubben Trekanten Vordingborg, oplyste Dan Bjergvang, at der så 
vidt han ved ikke er fægtere, der får støtte pga. deres økonomiske situation. 
 
De nye klubber har indgået samarbejde og har bl.a. afholdt fællestræning mellem de nye klubber 
op til B&U DM, hvilket var en stor succes. 
 
Da projektet udløber med udgangen af 2017 arbejdes der nu på exitstrategi i klubberne.  
 
Pia Poulsen, Frederiksberg Slots Fægteklub, kommenterede, at de på tilsvarende vis, som en 
mindre klub, har en udfordring i forhold til at få trænere. De er derfor startet med at lave et lille 
trænerseminar lokalt og har nu 6 fægtere mellem 14 og 17 år, der fungerer som hjælpetrænere. 
Pia spurgte til DFFs trænerkursus, om det var rigtigt forstået, at der ikke ville blive udbudt 
trænerkursus i efteråret 2017, da de p.t. er ved at søge finansiering til disse kurser. Pia oplyste 
ligeledes, at de på B&U har venteliste og at de henviser til alle andre fægteklubber, men at det 
kunne være fint at udbygge samarbejdet med de andre klubber.  
 
Dan Bjergvang vil tage forslaget om øget samarbejde med videre. 
 
Lars Olsen, Aramis Dragør, spurgte til dommeruddannelsen og om det kun er ”kursus for 
dummies”, der tilbydes af forbundet?  
 
Jan Sylvest, DFFs formand, svarede, at der for nuværende tilbydes dommereksamination, at 
forbundet har et stort ønske om at få en reel dommeruddannelse, men at det, der er behov for at 
have en dommeruddannelse, endnu ikke er på plads. Der er lige blevet uddannet en del på sabel. 
Til spørgsmålet om træneruddannelse tilføjede Jan, at Ferenc indtil nu har stået for 
træneruddannelsen og at han stopper pr. juli. Der er ikke umiddelbart sat penge af til kurser i 
efteråret. Men i 2018 vil trænerkurserne bliver udbudt igen. 
 
Lars Roark, Roskilde Fægteklub, har sammen med Mads Hejrskov stået for omtalte kursus på sabel 
og tilsluttede sig udsagnet om, at det er i klubberne, at den grundlæggende uddannelse sker, 
hvortil (dirigenten) kommenterede, at det i en lille klub kan være svært at overkomme 
uddannelsen.  
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Jonas Voersaa, Vejle Fægteklub, spurgte til indsatsen i forhold til vest Danmark og hvorfor denne 
spredes fremfor at samle indsatsen i de større byer? 
  
Jan Sylvest, DFFs formand, svarede hertil, at mange muligheder overvejes, men at der også er en 
grænse for, hvor langt man er villig til at transportere sine børn. Erfaringer, som Mads E og Dan 
gjorde i forhold til behovet for et grundigt forarbejde for at finde ud af, hvor der er kommunal 
tilslutning til projektet, tages med videre i det nye projekt. Trænerproblematikken skulle nok have 
været taget op tidligere. Man behøver jo ikke at have samme niv. som eks. Dan for at kunne være 
træner i en nystartet klub. 
 
Veteranudvalget: 
Jørgen Kock fremlagde beretning som formand for veteranudvalget og fremhævede bl.a. stigende 
antal deltagere til Veteran EM/VM, samt Jørgen Kocks fortsatte engagement som European 
Veterans Board’s Medical member. 
 
Pia Poulsen, Frederiksberg Slots Fægteklub, foreslog, at der til træningslejren blev gjort mere ud af 
at oplyse om, at det også er muligt kun at deltage én af dagene, da hun kender flere, som gerne vil 
komme i mere begrænset omfang, men det er svært at se denne mulighed ud af invitationen. 
 
Beretningen blev godkendt ved akklamation. 
 
Amatør- og Ordensudvalget: 
Holger Christtreu redegjorde for udvalgets virke: i 2016 havde der været to sager, hvoraf den ene 
var blevet indbragt til Datatilsynet, der dog ikke har taget sagen op. Kendelser offentliggøres og i 
det omfang, der er behov for det anonymiseres kendelserne.  
Holger Christtreu oplyste, at der er to jurister i udvalget, Søren Jensen og ham selv. 
 
Beretningen blev godkendt ved akklamation. 
 
6. Kassereren aflægger beretning og gennemgår kommende års budget  
 
Ole Kokborg fremlagde som kasserer for DFF regnskabet med følgende kommentarer: 
Overordnet set er det mest bemærkelsesværdige til regnskabet var det mest bemærkelsesværdige 
vel, at de samlede udgifter var meget lig budget. Blandt udgifterne blev især de uforudsete 
udgifter drøftet, herunder de godt 27.000 der er blevet betalt tilbage til TD som deres andel af 
ubrugte midler i eliteprojekt. Det blev forklaret, at kun udgifter der var berettiget projektudgifter 
var konteret herunder og at et forsøg på at bruge de "sidste del af budget" med en træningslejr i 
udlandet var glippet af årsager uden for DFFs indflydelse. 
På indtægtssiden manglede 100.000 i sponsorater. Indtægter og udgifter til sommerlejren blev 
også drøftet; større indtægter men også større udgifter. 
 
På balancesiden blev der spurgt til varelager af medaljer og licenser i relation til, at der ikke var 
bogført værdier herfor før end i 2015. Tidligere var medaljer en del af "Materielle anlægsaktiver", 
som kasseren har om konteret; tillige var der i 2016 investeret i ny portion medaljer. Beholdning af 
licenser (FIE/EFC) har tidligere ikke været synlige, idet de blev betragtet som værende forbrugte i 
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det øjeblik, de blev købt; kasseren forklarede, at praksis herfor blev ændret i 2015, så værdien nu 
optræder i balancen. Specifikt i forhold til licenserne fra EFC og FIE oplyste Ole Kokborg, at gebyret 
hertil sættes op i den kommende sæson, da der bruges mange penge på administrationen af 
licenserne. Der bliver brugt flere penge på at administrere end der kommer ind. Forøgelsen 
medfører dog ikke i udgifter/indtægter, men underskuddet bliver dog mindre. 
  
Mht. budget for 2017 blev det drøftet, om man kunne forvente indtægt på feriepenge (konto 
200500 under administration); kasseren undersøger, om ikke der sandsynligvis er sket en 
fejlfortolkning. 
 
Endvidere blev der forklaret, at der er budgetteret med, at 50.000 skal tilbagebetales som ubrugte 
midler til DIF i forbindelse med vækstprojektet i Ring 4/København (Flere fægtere i flere klubber) 

 
Der udspandt sig en mindre diskussion om udvalgsformændenes mandat i forhold til de enkelte 
udvalgsbudgetter dog uden en egentlig konklusion på, om udvalgsformændene har budgetansvar 
med dertilhørende dispositionsret/anvisningsret. 
 
Derudover blev det oplyst, at det koster 36.000 at have skrivebord i KUF og at det forventeligt 
bliver dyrere i 2017. KUF har varslet en stigning og der arbejdes på at nedbringe tidsforbruget og 
trækket på KUF. DIF administrerer løn til ansatte, hvilket de også kræver betaling for. 
Miriam Feilberg, Fægteklubben Trekanten København, beklagede, at der var et overforbrug på 
administrationen, især i lyset af, at var et underforbrug på aktiviteterne, hvilket heller ikke kan se 
godt ud for samarbejdspartnerne. 
 
På spørgsmål fra Miriam Feilberg, Fægteklubben Trekanten København, om ansvaret for 
underskuddet på veteranerne, svarede Jan Sylvest, at bestyrelsen på baggrund af en henvendelse 
fra veteranudvalget traf en beslutning om at yde støtte til EM-deltagelsen. Jørgen Kock supplerede 
med, at der opstod en ekstraordinær situation, idet der pludselig var 14 deltagere til EM, hvilket 
betød, at der skulle betales for dommere. 
 
Lars Olsen, Aramis Dragør, spurgte til midler til promovering i det nye vækst-projekt, hvortil Ole 
Kokborg svarede, at der ikke som sådan er sat penge af på forhånd hertil, men at det for 
nuværende er en del af projektet. 
 
I forhold til sommerlejren er der blevet arbejdet med budgettet med det sigte, at underskuddet i 
år bliver reduceret til 11.000 kr. 
 
Der var drøftelse af udstyr og standen af materiellet. Jan Sylvest oplyste, at Dan Bjergvang 
reparerer på det i den udstrækning, det er muligt. Udstyret er nu opmagasineret hos Lehman og 
udgifterne til transport er blevet mindre. Derudover er der nu sat penge af til at holde styr på 
materiellet, hvilket Dan Bjergvang er hyret ind til.  
 
Holger Christtreu bemærkede, at han som kritisk intern revisor har gennemgået regnskabet 2016 
sammen med den anden kritiske revisor og at begge har været meget tilfredse med 
gennemgangen og med adgangen til systemet. De har ikke haft bemærkninger til regnskabet.  
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Ole Kokborg opfordrede til brug af regnskabssystemet. Der er både en gratis adgang og en mere 
udbygget udgave, som skal betales lidt for. 
 
Beretning og budget blev godkendt ved akklamation. 
 
 
7. Indkomne forslag til beslutning eller drøftelse  
Bestyrelsen havde fremsendt en vedtægtsændring til § 18 Eliteudvalget. Dirigenten fastslog, at 
forslaget er udsendt rettidigt. 
Jan Sylvest, DFF-formand, redegjorde for baggrunden for forslaget. Der har i flere år været en 
anden praksis i forhold til udtagelse end vedtægterne tilskriver, hvilket også har været klart for 
repræsentantskabet. Nu ønskes vedtægterne bragt i overensstemmelse med praksis. 
 
Der udspandt sig herefter en diskussion af forslaget formulering. Repræsentantskabet besluttede 
at tillade en omformulering af sidste del af forslaget til følgende ordlyd: 
”Udvalget, eller en af udvalget udpeget person, udtager fægtere til EM og VM efter gældende 
kriterier.” 
 
Forslaget i den reviderede udgave blev enstemmigt vedtaget.  
 
Det vedtagne forslag lyder i sin fulde tekst: 
 
”Udvalget skal løbende formulere og justere politikken for Dansk Fægte-Forbunds elitearbejde 
inden for de rammer, der er besluttet af bestyrelsen.  
Udvalget udarbejder budget for elitefægternes træningslejre og konkurrencedeltagelse.  
Udvalget, eller en af udvalget udpeget person, udtager fægtere til EM og VM efter gældende 
kriterier.” 
 
8. Vedtagelse af foreningskontingent for det kommende år  
Det fremsatte forslag uændret kontingent blev vedtaget. 
 
9. Valg i henhold til vedtægternes § 14  
 
Formandsposten var på valg og Jan Sylvest blev genvalgt uden modkandidater. 
 
Valg til bestyrelsen: 
 
Natalie Ahl var på valg, men genopstillede ikke.  
 
Valgt blev: 
Steen Bjerre, Aalborg Fægteklub valgt som medlem - 2 år.  
Simon Jeiner, Fægteklubben Trekanten København, valgt som suppleant – 1 år. 
 
Eliteudvalget: 
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Thibaut Gilbert, Fægteklubben Trekanten Viborg, genopstillede ikke. Alle udvalgsposter skulle 
besættes på ny. Følgende blev valgt: 
 
Stig Jørgensen, Hellerup Fægte-Klub, valgt som medlem – 2 år 
Louise Seibæk, Fægteklubben Trekanten København, valgt som medlem – 1 år 
Majken Linnemann, Hellerup Fægte-Klub, valgt som suppleant – 1 år. 
 
B&U udvalget: 
Simon Jeiner genopstillede ikke. 
 
Thibaut Guilbert, Fægteklubben Trekanten Viborg, blev valgt som medlem – 2 år. 
Marianne Falk-Portved, Københavns Fægteklub, valgt som 1. suppleant – 1 år. 
Jasper Carlsen, Jysk Akademisk Fægteklub, valgt som 2. suppleant – 1 år. 
 
Breddeudvalg: 
Da Rasmus Evers er trådt ud af udvalget og ikke genopstillede og Jimmi Kristensen ligeledes ikke 
genopstillede, skulle udvalget besættes på ny.  
 
Følgende blev valgt: 
Jan Berg, Slagelse Fægteklub, valgt som medlem – 2 år. 
Peter Linnemann, Hellerup Fægte-Klub, valgt som medlem – 1 år. 
Erik Pock, Fægteklubben Trekanten Vordingborg, valgt som 1. suppleant – 1 år.  
Lars Roark, Roskilde Fægteklub, valgt som 2. suppleant – 1 år. 
 
Veteranudvalget 
Følgende blev valgt: 
Jørgen Kock, Hellerup Fægte-Klub, valgt som medlem – 2 år. 
Erik Pock, Fægteklubben Trekanten Vordingborg, valgt som suppleant – 1 år.  
 
Amatør- og ordens udvalget: 
Følgende blev valgt: 
Søren Jensen, valgt som medlem - 2 år. 
Holger Christtreu, valgt som medlem - 2 år. 
Søren Falk Portved, valgt som suppleant - 1 år.  
 
Kritisk revision: 
Jesper Søndergaard og Holger Christtreu begge genvalgte for 1 år. 
 
 
10. Fastsættelse af næste års ordinære repræsentantskabsmøde  
Næste repræsentantskabsmøde fastsattes til søndag d. 22.04. 2018. 
 
11. Eventuelt  
På vegne af arrangørerne for Syddanmark Open rejste Ole Kokborg problematikken vedr. 

manglende dommere til stævnerne. Ved det seneste Syddanmark Open oplevede arrangørerne 
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manglende interesse i at stille med dommere. Han opfordrede ligeledes alle klubber til at få en 

Ophardt-ansvarlig. Der var en drøftelse af forskellige holdninger til spørgsmålet og Breddeudvalget 

fik på denne baggrund til opgave at se nærmere på problematikken. 

Dernæst læste dirigenten et brev fra Aalborg Fægteklub op om status siden sidste år, hvor klubben 

blev valgt som årets klub. Brevet kan læses her: http://www.faegtning.dk/om-

dff/organisation/repraesentantskabet/  

Jan Sylvest, DFF-formand præsenterede årets klub: Roskilde Fægteklub, der har vist god ledelse og 

engagement i forhold til attraktive stævnetilbud på sabel. Klubben modtager 3.000 kr. til udvikling 

af klubben. Den fulde begrundelse kan findes i beretningen. 

Årets forbundsfrivillig blev Jasper Carlsen, der bl.a. trådte til og ydede en kæmpe indsats som CDD 

ved kadet og junior VM 2016. Jasper får en FIE fleuret i gave. Den fulde begrundelse kan findes i 

beretningen. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede repræsentantskabsmødet for afsluttet. 

Formanden takkede på DFF's vegne for et godt et møde og for dirigentens indsats. 

 
 
 
Referent: Catharina Winterberg 
Referat godkendt af Dirigent: Niels Gregers Berdiin 
 

Dato:   Underskrift (dirigent): 

15.07. 2017: __________________________________________________ 
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