Brøndby marts 2013.
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013
Gode Fægtevenner, hermed indkaldes til Dansk Fægte-Forbunds repræsentantskabsmøde 2013
Vi forventer at mødet er slut kl 13-14. Umiddelbart efter mødet, vil der blive gennemført en workshop
for alle interesseret. Vi har 3 essentielle tema på programmet.
• Hvordan bliver vi 2500 fægtere?
• Elite NU?
• Fantastiske B&U stævner?
Der er afsat 2 timer til workshoppen, med et skifte efter 1 time. Dvs. at alle kan deltage i mindst 2 af
de 3 temaer. Vi har brug for at få klubbernes input til hvordan vi sammen adresserer de meget store
udfordringer og muligheder som vi står overfor.
Mødet afholdes:
Idrættens hus, Brøndby Stadion 20
Mødelokale Ragnhild Hveger
2605 Brøndby
Søndag d. 14.4.2013 kl. 10,00
Dagsorden i henhold til gældende vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Godkendelse af repræsentanter
4. Formanden aflægger beretning og handlingsplan for det kommende år
5. Udvalgene aflægger beretning
6. Kassereren aflægger beretning og gennemgår kommende års budget
7. Indkomne forslag til beslutning eller drøftelse
8. Vedtagelse af foreningskontingent for det kommende år
9. Valg i henhold til vedtægternes §14
10. Fastsættelse af næste års ordinære repræsentantskabsmøde
11. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være Dansk FægteForbund i hænde senest d. 24.3 2013. Årets regnskab og næste års rammebudget fremsendes senest 14
dage før mødet sammen med indkomne forslag. Forslagsret har bestyrelsen, eliteudvalget,
breddeudvalget, B&U-udvalget, veteranudvalget samt foreningerne.
Vi ser frem til et godt repræsentantskabsmøde 2013.03.11, samt en skelsættende workshop!
På bestyrelsens vegne:
Jan Sylvest Jensen
Formand
DFF
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Følgende er på valg:
Bestyrelsen
Jan Sylvest Jensen (formand) på valg, genopstiller
Ole V. Nielsen (Vojens), på valg genopstiller ikke
Lars Robl, fratræder
Thomas Kaa, supplant genopstiller ikke
B&U udvalget
Karoline Schwensen er på valg, genopstiller
Peter Aagaard på valgt som suppleant, genopstiller
1 suppleant er vacant.
Elite
Mads Hejrskov på valg genopstiller
Marlene Spanger på valg som suppleant genopstiller
Bredde
Pia Haack Vadstrup på valg, genopstiller
2 suppleanter er vacante.
Orden og amatør
Søren Jensen på valg, genopstiller
Holger Christtreu på valg, genopstiller
Suppleant Jens Normann og Pål Ramberg på valg og genopstiller
Veteran
Jørgen Kock på valg, genoptilller
Suppleant Hans Ole Kristensen på valg, genopstiller
Kritiske revisorer
Jesper Søndergaard og Holger Christtreu på valg, genopstiller.
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