
Bestyrelsesmøde i DFF 13. marts 2018  
 

Meddelelser fra de ansatte 
Jan sender skriftlige udtalelser fra Marin, Mads og Lawrence 

Vi ønsker at invitere dem til at deltage i nogle af DFF’s møder, så de og vi har 
mulighed for at være i dialog med hinanden. 

 
 

Godkendelse af dagsordenen - ok 
 

Godkendelse af sidste mødereferat - ok 
 

Meddelelser fra formanden 

Fægtekunstens venner 100 år – Jan og Martin deltog  
 

Møde i KUF (IKC) den 22. marts.  
KUF skal nedlægges og overgå til IKC. Gre deltager. 

 
Lejr i Estland 

Seniorlejr (kårde) til sommer. Lawrence overtager kommunikationen til 
fægterne omkring det.  

 

NM senior kårde 2019 
Afholdes i Danmark – vi ved ikke endnu, hvem der skal afholde det. 

 

Meddelelser fra udvalgene 
 
Eliteudvalg 

Sølvmedalje kadet-EM 
Træningslejr inden EM – især på fleuret var der god deltagelse, ikke så mange 

kårdefægtere 

Det sammen kommer sandsynligvis til at ske i forbindelse med træningslejr 
inden VM. 

Talentudviklingsprojekt går godt. Laurence har haft møde med Varde 
Fægteklub.  

Møde med Glostrup Fægteklub i næste uge. 
Næste møde lørdag d. 24. marts 

 
Breddeudvalg 

Mads Eriksen + Martin W. arbejder med projekt flere fægtere i vest. Det er i 
gang i fx Fredericia og på Fyn 

Træneruddannelse v. Orvar Jönsson 
Der skal ses på seniorstævnerne. 

Næste møde 15. marts 
 



 
Emner til beslutning i bestyrelsen 

 

Skal suppleant træde ind i stedet for SB 
Steen Bjerre trækker sig fra bestyrelsen, fordi han ikke har tid til at deltage. 

Simon Jeiner, som er suppleant, træder ind. 
 

 

Hema reglement 
Godkendt 

 
Styregruppe i spor 1+3 samt 2 

Martin skulle have sendt nogle beskrivelser af, hvem der skal sidde i de 
forskellige styregrupper. 

 
Spor 1+3: DFF-formand, Breddeformand, Martin W., Mads E., DIF-rep. 

 
Spor 2: Eliteformand, Lawrence…..m.fl.(vides ikke hvem) 

 

Økonomi 
Budget 2018 

 
2017 regnskab 

 
2018 status 

 
Formanden hasteindkalder til bestyrelsesmøde om økonomi. 

 

Eventuelt 
 

FKT medaljefest for Jonas W. den 27. marts. Jan og Gre deltager, og Jonas får 
3000 kr. 

 
Valg på rep.-møde – genvalg 

 
Mødedatoer – kommende  

 

Budgetmøde 28. marts  
 

Bestyrelses- og organisationsudviklingsmøde onsdag den 4. april 
 


