
Hvad er ændret eller tilføjet efter høringsmøderne?                             

UK 06.02. 2019 

1. Høringssvar 1. høringsrunde (møderunde og skriftlig runde) (rev. jan'19). 
Der er udarbejdet en samlet tekst med klubbernes høringssvar og gensvar fra DFF’s 
bestyrelse. 

 
2. Introduktion og lovbemærkninger til ny organisation og nye vedtægter og BILAG 1. (rev. 

jan'19): 
Samtlige høringssvar for 1. høringsmøde og skriftlig høringsrunde (pkt. 1. ovf.) er 
indarbejdet i lovbemærkningerne. Det samme gør sig gældende for bestyrelsens gensvar 
og stillingtagen til klubbernes svar. Dermed er lovforarbejderne gemt i et samlet dokument 
for eftertiden. 

 
3. Vedtægter pr. april 2019 – forslag (rev. jan'19): 

Bestyrelsen har ud fra en stillingtagen til klubbernes høringssvar (pkt. 1 og 2 ovf.) foretaget 
en rækker ændringer i forslag til nye vedtægter: Se nedenfor. 

 
4. BILAG 2: Reglement for Amatør- og ordensudvalg - forslag (rev. jan'19): 

Ingen ændringer i ordlyden i forhold til 1. høringsrunde. Men arbejdsgruppens udkast er 
blevet godkendt af DFF’s bestyrelse. 

 
5. BILAG 3: Kommissorier for udvalg og komitéer. (rev. jan'19): 

Kommissorierne er blevet godkendt af DFF’s bestyrelse. Tekst er tilføjet om Sekretariatets 
ansvar og arbejdsopgaver. Ellers ingen ændringer i forhold til 1. høringsrunde. 

 
6. Organisation – DFF 2019 – diagram. 

Ingen ændringer. 
 

7. Høringsmøder 2. runde i primo februar: Møderne blev aflyst grundet for få tilmeldte. Der 
er således ikke foretaget ændringer efter 2. runde. 

 

Hvad er ændret i forslaget til vedtægter? 
 
Den første høringsrunde har ført til følgende ændringer: 
 
§ 9 stk. 1: Fægtere kan kun have licens hos én forening.  
 
Ændret til: 
 
Fægtere kan kun have licens hos én forening under Dansk Fægte-Forbund. 
 



§ 10 stk. 6: I Hold-DM må hvert hold (3+1) maksimalt have én deltager uden dansk 
statsborgerskab, og denne fægter skal have haft folkeregisteradresse i Danmark, gyldig national 
licens og medlemskab af den pågældende klub i mindst 3 måneder inden stævnet. 
 
Ændret til: 
  
I Hold-DM må hvert hold (3+1) maksimalt have én deltager uden dansk statsborgerskab, og denne 
fægter skal have haft folkeregisteradresse i Danmark, gyldig dansk licens og medlemskab af den 
pågældende klub i mindst 3 måneder inden stævnet. 
 
§ 12 stk. 9: Medlemmer af foreninger under Dansk Fægte-Forbund, der ønsker valg til ledige 
poster i forbundets organer, har mulighed for at bekendtgøre deres kandidatur ved at udfylde en 
af Bestyrelsen udarbejdet formular. Formularen skal være modtaget af Dansk Fægte-Forbunds 
sekretariat senest 4 uger før mødet for at blive udsendt til medlemmerne. 
 
Ændret til: 
 
Medlemmer af foreninger under Dansk Fægte-Forbund, der jf. § 14 ønsker valg til ledige poster i 
forbundets organer, skal bekendtgøre deres kandidatur ved at udfylde en af Bestyrelsen udarbejdet 
formular. Formularen skal være modtaget af Dansk Fægte-Forbunds sekretariat senest 4 uger før 
mødet. 
 
§ 14 stk. 4, stk. 5 og stk. 7: Ordlyden er den samme, men der er byttet om på rækkefølgen af 
bestemmelserne i forhold til det tidligere forslags stk. 4, 5 og 6: 
 
Ændret til: 
 
Stk. 4 nu stk. 7 
Stk. 5 nu stk. 4 
Stk. 6 nu stk. 5 
 
§ 14 nyt stk. 6: Der kan som hovedregel ikke opstilles kandidater efter den i § 12 stk. 9 nævnte frist. 
Er der ved fristens udløb kun opstillet én kandidat, er den pågældende valgt.  
Er der ved fristens udløb opstillet flere kandidater til den enkelte post, besættes posten ved 
individuelle valg blandt de opstillede kandidater.  
Er der ved fristens udløb ikke opstillet kandidater til den enkelte post, kan der opstilles kandidater 
på selve repræsentantskabsmødet.  
 
§ 16 stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig selv bortset fra formand, jf. § 14. 
 
Ændret til:  
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv bortset fra formandsposterne, jf. § 14. 
 
§ 17 stk. 3: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 



Tilføjet:  
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som revideres årligt ved konstituering. 
 
§ 19 stk. 2, 2. pkt.: Suppleanten indtræder i udvalget, hvis et medlem har meddelt varigt forfald.   
 
Ændret til: (ordet ”varigt” er slettet) 

 
Suppleanten indtræder i udvalget, hvis et medlem har meddelt forfald. 
 
 
Læs mere om grundene til ændringer i Lovbemærkningerne eller Høringssvar 1. runde – (link) 

http://www.faegtning.dk/aktiviteter/2019/hoeringsmoede-2-øst-ny-organisation-nye-vedtaegter-aflyst/

