
Referat af bestyrelsesmøde i DFF 10. januar 2018  
Tilstede var Jan Sylvest, Gre Stensgaard, Ole Kokborg, Louise Seibæk, Catharina 
Winterberg, Peter Linneman og suppleant Simon Jeiner 
 

 
Tema er : BUDGET 2018  

 

 

1. Referat –  
Referatet fra sidste møde blev godkendt, men det blev pointeret at beslutninger 
skal fremgå af referatet. 

 
2. Dagsorden 

 

 

3. Orientering fra formanden   
1) Formandsmøde i Herning - handlede primært om forandringsledelse. 57/63 

formænd deltog. 
2) Afslutning af vækstprojekt øst - Positiv afslutning, Peter og Jan var tilstede. 

Det går fint i Glostrup. 
3) Ny klub. Der vil være fokus på kårdeelite. 

 

 
4. Emner til beslutning  

Karen Lachmann fonden – Afkast – Banken har tidligere stået for beholdningen, 
men det har vi stoppet, og lige nu er beholdningen faldet i værdi, så vil vi have 

en mere aktiv rolle? 63 % af de investerede midler (230.000) står i obligationer 
og resten i aktier.  Derudover har vi ca. 90.000, skal de også investeres i 

aktier? Ole får banken til at investere ca. 80.00 af dem. 

 
5. B&U  

Status – Fleuretdelen af Syddanmark Open er ikke placeret, efter Syddanmark 
Open er blevet et rent kårdestævne.  

De andre klubber er ikke interesseret i at afholde det. Mahaut vil gerne 
nedlægge Julestævnet. Der skal tænkes over, om vi skal finde en anden 

struktur med stævnerne.  
Står Jasper og Rebekka for sommerlejren? 
Viborg synes, at der er problemer med økonomien i forbindelse med 

stævneafholdelse pga. betaling af transport af materiel fra DFF. 
 

 
6. Elite og talent  

 
Vi har siden sidst: 

 
 Holdt EU-møde d. 28.12.17 

 

 Evalueret EM og VM for talent/elite og lagt retningslinjer for afvikling 2018 



 
 Påbegyndt forberedelser til EM og VM for talent i februar og april. Der er 

oprettet særskilt facebookgruppe, bestilt hoteller, sendt info ud til alle 
potentielle deltagere og påbegyndt proces vedr. visumansøgning til Rusland 
samt bekræftet akkrediteringsregler. 

 
 Udfærdiget udkast til kontrakt med kommende klubber i TiD 

(Udviklingsprogrammet for talentmiljøer i Danmark) 
 

 Fastlagt 2 møder med potentielle klubber til TiD; Vordingborg og Glostrup 

 
 Færdiggjort nye politikker for talent og elite, som offentliggøres i kommende 

uge 
 

 Kriterierne for optagelse på bruttolandshold og udtagelse til landshold er 

gennemgået med henblik på evt. justeringer. Der er ikke foretaget ændringer, 
og der er sendt meddelelse ud i bruttotruppen om at kriterierne fortsætter 

uændret i sæson 2018-19. 
 

Forestående: 

 
 Færdigredigering af Talentudviklingsmanual 

 Udtagelser til EM/VM for talent 
 Orienteringsskrivelse vedr. ny strategi 2018-20/21 
 Færdigredigering af forslag til CoC 

 Præsentation af konsulenttrænere og plan for kommende træningssamlinger 
 Færdigredigering af beskrivelse af Elite Projekt til offentliggørelse 

 Aftaleindgåelse 3 klubber TiD 
 Årsberetning 

 
Udestående: 

 

 Få underskrifter fra FKT og HFK vedr. holdleder EP 
 

 

7. Bredde  
Flere fægtere i Vestdanmark, Mads Eriksen er blevet ansat som projektleder. 

 
I januar vil følgende byer blive besøgt: 

 ”Cluster 1 Fyn”: Nyborg, Odense, Middelfart, Faaborg, Assens og Fredericia. 
 

 ”Cluster 2 Jylland”: Skanderborg, Silkeborg, Horsens og Odder. 
 

Møde med HFK hvor vi orienterede om Breddeudvalgets fokusområder: 

 
 Flere fægtere i Danmark, spor 1 i strategiplan aftalt med DIF 

 Stævnestruktur vil blive vurderet i samråd med klubberne 
 Træneruddannelse  
 Dommeruddannelse  

 



Møde klubber vedr. Stævne struktur/Ranglistestævne etc 
 

Træneruddannelse i Ungarn, kandidat identificeret. 
 
 

8. Veteran/lægeudvalg  
Behandlingsstedregistrering for Læger – Bliver ifølge DIF lavet om, så frivillige 

læger ikke skal betale registreringsafgift (4000 kr.) ved stævner. 
 

 

9. Økonomi.  
Status på 2017  

Budget 2018 
 

 

10.Evt.  
Næste bestyrelsesmøde er den 13. marts 2018 
Brug af stævnemateriel 
 


