
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Fægteforbund 9.12. 2009 
Deltagere: Jørgen Kjøller (JK), Michael Danielsen (MD), Anne Katrine Hjort Nielsen (AKHN), 
Karin Hjort Nielsen (KHN) Jan Burglin Arentoft (JBA) 
Fraværende med afbud: Mads Hejrskob (MH), Kasper Petersen (KP) Michael Gyes (MG) 
Referent: JA 
1. Sidste referat blev godkendt. 
2. Projekter 
JK skal have møde med anlægsfonden, så vi kan få frigivet de lovede midler 
Forberedelsesprojektet: DFF har sendt ansøgning til Team Danmark og DFF har bevilliget penge 
til fortsættelse af forberedelsesprojektet, Alexander Normann Jørgensen har valgt ikke, at 
fortsætte som projektleder. MD vil overtage projektet til en ny projektleder er ansat. DFF har 
lavet en ny organisation omkring projektet, så DFF bedre kan følger med i projektet 
3. Økonomi 
Budget for 2010 blev gennemgået, JBA vil snarest lave justeringer af budgettet. 
Regnskab for Junior EM 2009 ser positivt ud 
DFF har modtaget et lån fra DIF til indkøb af udstyr. 
4. B&U‐udvalget 

B & U har ligget lidt stille i år, dog har man lavet en flot sommerlejr igen 

Mærkningsordningen skal gennemgås igen, B & U skal tage ejerskab på denne ordning, der skal 
kigge på hvad andre lande/forbund gør. Man kunne evt. lave nogle gummibånd som viser i 
forskellige niveau i mærkningsordningen KHN følger op på dette. 

5. Breddeudvalget 
Vores udstyr fylder mere og mere, og der bør overvejes andre lokaler til udstyr.                               
Vi skal finde 1 – 2 kandidater som kan blive FIE dommer. MF OG MH ser på kandidater 
6. Eliteudalget 
Det nye Elite udvalg vil gerne have lidt tid til, at lave en struktur og en vision for det fremtidige 
arbejde i DFF elite udvalg 
Planlægningen af WC Copenhagen Cup går stille og roligt, MD er tovholder på dette sammen 
med eliteudvalget Fremadrettet ser DFF ikke at det er muligt, at yde støtte til stævnet, det skal 
ses i lyset af antallet af udenlandske fægter. 
7. Orientering 
JK orienteret om FIE kongressen i Palermo 2010 
DFF vil gerne invitere en cubansk fægter til DK i forbindelse med WC i januar 2010 
JK vil arbejde videre med tøj til bestyrelsen. 
 
JA/Jørgen Jakobsen 


