Brøndby, d. 09.10. 2018

1. høringsrunde Ny organisationsstruktur - høringsmøde og høringssvarfrist:
Kære klubformænd
Send venligst dette brev videre til resten af jeres klubbestyrelse - eller andre, som I ønsker skal deltage
i vores høringsrunde på vegne af jeres klub.
Siden vi i marts holdt involveringsmøde for klubberne, hvor I gav os gode input, har DFF's
arbejdsgruppe for en ny organisationsstruktur i DFF holdt en masse arbejdsmøder. Vi har nu efter
planen et oplæg til en ny organisationsstruktur og et forslag til nye vedtægter klar til en 1. første
høringsrunde blandt jer.
Den 1. høringsrunde giver 2 muligheder for at blive hørt:

1) Høringsmøder i Vest- og Østdanmark, hvor I kan høre mere om forslagene, stille spørgsmål
og kommentere.
Vesthøringen finder sted tirsdag d. 30.10. kl. 19-21 på adressen:
Bygningen (indgang via Mary´s), Ved Anlæget 14 B, 7100 Vejle. (Det hedder "Bygningen" og "Ved
Anlæget" (med ét g). Der kan parkeres i P-Hus Albert, gratis efter kl. 17. Indgangen til Bygningen
findes i Mary´s mellem de to restaurationer.
Østhøringen finder sted onsdag d. 31.10. kl. 19-21 i lokale på:
Vigerslev Allé Skole, Vigerslev Alle 108, 2500 Valby.
Nærmere information om lokale følger efter tilmelding.
Af hensyn til planlægning og forplejning skal tilmelding finde sted senest d. 24.10. til undertegnede.
I er velkomne til at møde op med flere deltagere fra hver klub.

2) Skriftlig høring
I kan også sende skriftlige høringssvar med jeres tanker og kommentarer til såvel
organisationsstrukturen som vedtægtsforslaget til undertegnende.
Svarene skal sendes senest d. 18.11., så arbejdsgruppen kan forholde sig til jeres input på sit møde i
december. Alle høringssvar vil blive lagt på DFF's hjemmeside under mødeopslaget i
Aktivitetskalenderen umiddelbart efter d. 18.11.
Alle klubber kan sende skriftlige høringssvar. Det er ikke en forudsætning her for, at I deltager på
høringsmøde. Tilmed kan I både deltage på møde og sende høringssvar bagefter. Eller blot komme
med jeres kommentarer mundtligt til møderne.
En række dokumenter sendes ud sammen med denne 1. høringsrunde – se nedenfor.
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Der kommer en 2. høringsrunde i februar 2019, inden den ny struktur besluttes, og de nye vedtægter
for DFF sættes til afstemning på Repræsentantskabsmødet d. 28.04. 2019.
Fra DFF deltager medlemmer af Bestyrelsen og Udviklingskonsulenten på 1. høringsmøde.
Vi glæder os til at se og høre fra jer.
På vegne af arbejdsgruppen.
Med venlig hilsen
Martin Wiuff
Udviklingskonsulent
Dansk Fægte-Forbund
konsulent-oest@faegtning.dk
50536314

Dokumenter:
o Slides med præsentation.
o Organisation – DFF 2019 – diagram – udkast.
o Vedtægter pr. april 2019 – forslag.
o Introduktion og lovbemærkninger til ny organisation og nye vedtægter og BILAG 1.
o BILAG 2: Reglement for Amatør- og ordensudvalg - 1. udkast
o BILAG 3: Kommissorier for udvalg og komitéer.
Dokumenterne findes også på hjemmesiden: Link.
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