
 
 

 

Møde 

Titel Bestyrelsesmøde 
Dato 28.02.2017 
Deltagere Jan Sylvest (JS), Ole Kokborg (OK), Catharina Winterberg. (CW) Gre 

Stensgaard(GS) 

Fraværende  Jørgen Kock (JK), Nathalie Ahl (NA), Thibaut Guilbert (TB) 
Kopi sendt til (cc) DFF 

Formål 

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagorden 

Referatpunkter 

# Emne/aktivitet Deadline Ansvar 

1 Klageproces.  JAN CW 

2 Vedtægtsændring udtagelse. APRIL GS 

3 Suppleanter + udpeget til udvalg ASAP ALLE 

 

# Dagsorden Kommentar 

 

1 
Referat  

 

2 
Dagsorden OK 

 

3 

Orientering fra 
formanden 

Strategiproces.  

Vi har modtaget et udkast i Elitesporet fra NA. Umiddelbart kan det ikke står alene, 
og da vi ikke har baggrundsmateriale skal gruppen kikke på det og fremlægge en 
mere færdig form. 

Der er stadig lidt uklarheder om form på elitesportet i forbindelse med samarbejde 
med DIF/TeamDanmark.  

Klage fra KUF.  

Vi har modtaget en klage fra KUF, om måden vi har efterladt køkkenet på. Vi vil 
sikre at alle frivillige og ansatte er sig bevidst om vores ansvar ved lån af lokaler og 
øvrige faciliteter. 



 
 

 

# Dagsorden Kommentar 

Brev fra datatilsynet. Vi har modtaget en mail fra Datatilsynet, som er sendt til 
amatør- og ordensudvalget til videre foranstaltning 

4 Emner til 
beslutning 

Pris for licens FIE-/EFC-licenser fra sæson 2017/2018. Fastsættes til FIE 300 kr. – 
EFC 200 kr. Grundet at vi skal have dækket eb del af de administrative udgifter. 

Klubkontingent. Vi vil ikke foreslå ændring. 

Betaling for klubber som låner DFFs udstyr som vi ved medfører direkte udgifter til 
materielforvalter og slidtage på materiel. OK undersøger nærmere om 
handlingsmuligheder. 

5 B&U 
Der mangler at placere et rangliste stævne, der arbejdes på at finde en løsning. 

6 Elite og talent Liste om bruttolandsholdets fægteres aktivitet er sendt til EU, med henblik på 
revision af listen. 

Positive tilbagemeldinger på DFF’s træningslejren under ledelse af LH.  

JSJ tager møde med LH om Strategi proces m.v. 

7 Bredde JSJ deltager i bestyrelsesmøde 11.3 med Tåstrup Fægteklub. 

8 Veteran/lægeud
valg Intet nyt 

9 Økonomi Budget 2017, mangler stadig forbrug i eliteprojekt, samt indtægt i samme. 

Regnskabsproces. OK har aftaltmøder med interne og eksterne revisiorer 

10 Evt.  Repræsentantskabsmøde. KUF indkalder på vores vegne. 

Årets forbundsfrivillige. (HEMMELIGT Jasper Carlsen CDD + sommmerlejrleder 

Årets klub. (HEMMELIGT Roskilde) 

 

Opgaveliste 

(Fællesopgaver) 

# Emne/aktivitet Deadline Ansvar 

1 Suppleanter + udpeget til udvalg ASAP ALLE 

2 Klagevejledning ASAP  CW 

 


