
 
 

 

Møde 
Titel Bestyrelsesmøde  

Dato 29. maj 2018 

Deltagere Jan Sylvest Jensen, Louise Seibæk, Jasper Carlsen, Peter Linnemann, 

Marianne FalkPortved (en del af mødet), Jørgen Kock (en del af mødet), 

via Skype: Ole Kokborg og Catharina Winterberg (ref). Gæst: Martin Wiuff. 

Majken Linnemann deltog under punkt 3 via telefonen. 

Fraværende Gre Stensgaard 

Kopi sendt til (cc) Martin Wiuff 

Formål 
Bestyrelsesmøde 

Referatpunkter 

# Emne/aktivitet Deadline Ansvar 

1    

 

# Dagsorden Kommentar 

 

1 

Godkendelse af 
referat  

Referatet blev rettet til på et enkelt punkt. Godkendt med ændringen. 

 

2 

Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt 

 

3 

Persondataforordning
en, hvor er vi og hvad 
mangler vi? 

Majken gav en kort opsummering af betydningen af Persondataforordningens 

ikrafttræden. EU har lavet en formular og et forklaringsbrev i forhold til 

bruttolandsholdslisten. Fortegnelse over hvordan vi behandler data. Materialet 

er fremsendt til bestyrelsen. 

 

Vedr. FIE – her skal der også afleveres en erklæring fra hver fægter. Der skal 

udfyldes en blanket og up loades. EU har lavet en vejledning. Påtænker at 

udsende via hjemmesiden og via bruttolandsholdet.  

 

Vedr. emails: Majken anbefaler, at alle frivillige og ansatte får @faegtning.dk – 
e-mails, således at alle personfølsomme oplysninger kun cirkulerer i dette 
lukkede net. Ole oplyser, at der ikke er noget til hinder for dette. Dette skal 
sættes i værk. 
 



 
 

 

# Dagsorden Kommentar 

Vedr. opbevaring af person(følsomme) data: Ekstranet kan i følge IKC etablere 

et grupperum, hvor alt personfølsomt kan opbevares. Marianne kan blive 

administrator på dette. Martin har aftalt møde med Marianne på fredag. 

 Udestår: udfærdigelse af en privatlivspolitik og en fortegnelse over alle 

processer, hvor der indgår personoplysninger.  

 Jan tager kontakt til Helge mhp at drøfte placeringen af dataansvaret (hvem 

skal være dataansvarlig?) [Majken har efterfølgende oplyst, at dataansvarlig 

skal være et bestyrelsesmedlem.] Måske IKC kan hjælpe med privatlivspolitik 

og fortegnelser. Martin taler også med Marianne fra IKC herom. Skal også 

have lavet en ITinstruks på, hvilke emails, der skal bruges eks. ikke 

videresende til egen mailadresse. 

 Databehandleraftale – afventer IKC.  

 Spørgsmålet om mulighed for notifikation på unoeuro blev drøftet og der 

virker ikke til at være denne mulighed. Kan være et problem, at der ikke 

kommer en notifikation, da man godt kan komme til at glemme at checke sin 

faegtning.dkmail. 

4 Vedtægtsændringer Forslag skal ligge klar til bestyrelsen pr. 1. juli 2018.   

Aftalt at drøfte vedtægtsændringerne med udgangspunkt i Martins oplæg 

tirsdag den 27. juni kl. 1820. Alle skal sende deres kommentarer på forhånd. 

De øvrige ændringsforslag behandles på augustmødet den 26. august kl. 10 – 

15. 

5 Budget – herunder 
afklaring af 
licensspørgsmålet: 
hvad gør vi og fra 
hvornår? Samt 
stigningen på 20 pct 
af 
medlemskontingentet
. 

 

Korrektion: med ”Medlemskontingent” menes ”klubkontingent”. Den 

vedtagne stigning på repræsentantskabsmødet gælder fra 2019.  

Genindførelsen af licens for kadet og op blev drøftet. Aftalt at der bliver 

opkrævet fremadrettet på baggrund af den sidste sæsons antal 

stævnedeltagere.  

Jan beder IKC om at lave en opgørelse på baggrund af Ophardt og de 

offentliggjorte stævneresultater. Herpå laves et estimat over den enkelte 

klubs forventede stævnedeltagelse for den kommende sæson. På den 

baggrund kan der udarbejdes en opkrævning for den nye sæson.   

Drøftelse af hvilke stævner skal være omfattet af et licenskrav. Skal de 

regionale cupper være med eller ej. Med den nuværende formulering er der 

ikke hjemmel til at tage de regionale cupper med i licenskravet. Men stævner 

som Jyst/fynsk og Vestegnsmesterskabet tælles med. Klubmesterskaber 

tælles ikke med. 

6 Formanden orienterer  Stjålet for ca. 50.000 kr. i Fredericia. Forsikringen dækker desværre 

ikke. Det er forsøgt at få opmærksomhed på FB og andre medier.  



 
 

 

# Dagsorden Kommentar 

 Tilbudt findeløn på 5000 kr. Der er kommet én henvisning.  

 Jan har spurgt Politiet, som anbefaler, at man tager kontakt men ikke 

udbetaler noget før udstyret er retur. Materialet er let genkendeligt 

og maskinerne er nummeret.  

 Leon Paul har sagt ja til at give 50% på et nyt køb igen.  

 På grund af rotationsprincippet kommer senior og veteran kårde 

Nordisk mesterskab i 2019 til Danmark. Interesserede klubber vil 

kunne melde sig til. Vil blive sendt med ud på Martins nyhedsbrev. 

 På grund af samme rotationsprincip vil Nordisk mesterskab på fleuret 

rotere til et andet nordisk land fra næste sæson af.  

 Thomas Bach (næstformand i DIF og idrætschef i Københavns 

kommune) vil gerne tale med Københavner klubberne om, hvordan 

man udvikler dem.  

7 B&U Marianne vil tage en snak med Mahaut om de kan overtales til at forsætte 

med Julestævnet. Alternativt kunne Trekanten Vordingborg være interesseret. 

Planlægger at have stævneplan klar til 1. juni. Foreslog, at Fleuret cuppen 

lægges i samme weekend som Kondis kårde cuppen. Det vil arrangørerne af 

Fleuret cuppen se på.  

8 Veteran DK veteraner har deltaget i EM for hold – 119 hold stillede op. Et sted mellem 

750 og 1000 deltagere i alt. Det tidligere sølvvindende hold fik desværre ikke 

medalje denne gang. 2020 er hold i København og en del tid blev brugt på at 

studere set up’et. Søren FalkPortved var den udsendte repræsentant og har 

gjort et stort stykke arbejde. Før de kan komme videre skal der foreligge en 

aftale mellem HFK og Københavns Fægteklub i forhold til overskuds og 

underskudsdeling. Der er fundet hjælp til ITdelen og muligvis også til 

cateringen. 

9 Bredde Har haft stævneplanlægningsmøde. Lars Roark bliver ansvarlig for 

stævneplanlægningen. Næste møde skal de tale om hvordan dommer og 

træneruddannelse spiller ind på de andre spor.  

Har i arbejdsgruppen fået set på lejre – se bilag for mere info. 

10 Elite Seneste møde 14.5.  

Konstituerende møde. Louise Seibæk formand. Velkommen til Pia Stiller som 

suppleant. 

Næste møde 12.6. 

Arbejdsgruppe vedr. stævner og lejre: her sidder Pia Stiller allerede. EUdvalget 

er således repræsenteret. 

Justering af forretningsorden i forhold til offentliggørelse af referater: vi 



 
 

 

# Dagsorden Kommentar 

ønsker vore referater fyldige og interne. Udadtil ser vi at de skriftlige 

rapporter til bestyrelsens referater vil være dækkende for ekstern 

kommunikation. 

Karuplejren: stor succes, stor deltagelse, stor aktivitet og stor spredning i 

tilbud og målgrupper.  

TiD: De første erfaringer med TiDprojektet under Karuplejren. Der er møde 

med Vordingborg i juni, kommunen har vedtaget at oprette morgentræning 

inkl. træner og morgenmad samt adgang til styrketræning og svømning. Vi 

skal nu se på muligheden for at koble både en folkeskole og et gymnasium på 

projektet. 

Varde skal evaluere det første forløb, og de to sidste klubber skal på baggrund 

af deltagelsen i Karup have færdiggjort kontrakterne med fokusindholdet for 

de respektive klubber. 

Eliteprojektet: der har været nogle gode resultater på det seneste, hvor 

kårdeherrerne havde Troels i top 32 og holdet havde en stærk 

fællespræstation ved holdkonkurrencen. 

På fleuret er københavnersatellitten for tredje år i træk vundet af en dansk 

landsholdsfægter, denne gang Conrad Kongstad. 

Forberedelse af sæsonevaluering samt indhentning af nye sæsonplaner fra 

trænerne. Opfordring til styrket samarbejde mellem klubber og grupper af 

fægtere i samme alders og våbenklasser og køn. 

Forberedelser til seniorernes EM og VM i henholdsvis Novi Sad i juni måned 

og Wuxi, Kina i juli måned. 

Fokus i næste sæson: forældre, leveregler, øget samarbejde samt naturligvis 

videre i strategiens delmål og handlingsplaner f.s.a. EliteProjektet og TiD. 

11 Økonomi Fåborg/Midtfyns kommune har indbetalt 25.000 kr. i forbindelse med 

vækstprojektet. Der arbejdes videre på de andre kommuner. 

Spørgsmål om opkrævning på kadet/jun EM/VM – Bolden er hos Ole. 

Spørgsmål om mastercard > kører fint. Dog obs på at der er et gebyr ved hver 

kontanthævning.  

Kontoadgang til Catharina – sendes rundt på mail m.h.p. underskrift. 

Ingo benzinkort  papirer skal underskrives og det skal ske på original 

papirerne. 



 
 

 

# Dagsorden Kommentar 

Jan kontakter Leon Paul og hører om ikke det vil være muligt for klubberne at 

bestille direkte og med samme favorable rabat. OBS på at der skal betales 

moms på materialet fra Leon Paul.  

12 Beslutning om 
tildeling af Karen 
Lachmann legatet 

Principbeslutning: medmindre en beslutning vedrører et familiemedlem kan 

bestyrelsesmedlemmer deltage i afstemning.  

Besluttet, at Naja modtager legatet i år.  Jan tager kontakt til Malte m.h.p. at 

vi overrasker Naja en dag til træningen eks. en tirsdag. 

13. 

Evt

Evt.   Datoer for bestyrelsesmøder – udgangspunkt hver anden måned med 

skiftes 

 27. juni 2018 kl. 1820 

 26. august 2018 kl. 10 – 15 

 4. september 2018 kl. 18 – 21 

 7. november 2018 kl. 18 – 21 

 8. januar 2019 kl. 18 – 21 

 6. marts 2019 kl. 18 – 21 

 26. marts 2019 kl. 18 – 21 

 9. april 2019 kl. 2019 

 Repræsentantskabsmøde 28. april 2019. 

 

 

 

Opgaveliste 
(Fællesopgaver) 

# Emne/aktivitet Deadline Ansvar 

1 Persondataforordningen – privatlivspolitik, gennemgang af processer, 

placering af dataansvar. 

Hurtigst 

muligt 

? 

2 Persondataforordningen – databehandleraftaler Hurtigst 

muligt 

Afventer 

IKC 

3 IKC bliver bedt om at lave en opgørelse på baggrund af Ophardt og de 

offentliggjorte stævneresultater.  

Estimat over den enkelte klubs forventede stævnedeltagelse for den 

kommende sæson udarbejdes. På den baggrund kan der udarbejdes 

en opkrævning for den nye sæson.   

 Jan 



 
 

 

# Emne/aktivitet Deadline Ansvar 

4 Kontoadgang til Catharina – sendes rundt på mail m.h.p. underskrift.  Ole 

5 opbevaring af person(følsomme) data på Ekstranet  Martin 

6 Alle skal sende deres kommentarer til det af Martin fremsendte 

forslag til vedtægtsændringer m.h.p. drøftelse den 27. juni.  

Hurtigst 

muligt 

Alle 

7 alle frivillige og ansatte får @faegtning.dk – e-mails  ? 

 


