
Referat af mødet i DFF bestyrelse mandag den 26. juli 2009 i Skovlunde Kl. 1600  

 

Deltagere: Kasper Petersen (KP), Michael Danielsen(MD), Jørgen Kjøller (JK) og Jan Burglin Arentoft (JBA) 

(Bestyrelsen er beslutningsdygtig jf. forretningsorden for DFFs bestyrelse.)  

Med afbud: Michael Gyes, Mads Hejrskov og Lars Robl. 

 

1. Eliteudvalget. 

JK redegøre kort om problemerne i Eliteudvalget, Nordic Foil Project og Forberedelsesprojektet.  

Eliteudvalget er ud af styringen, og det kan bestyrelsen på ingen måde acceptere, diverse medlemmer fra 

eliteudvalget har tilskrevet formanden DFF omkring diverse ting og sager, som tydeligt bære præg af 

Eliteudvalget ikke taler sammen. 

Bestyrelsen mangler referater fra udvalget, det til trods for at formanden for eliteudvalget gentagne gange 

har oplyst, at eliteudvalget har afholdt møder.  

På baggrund af ovenstående har bestyrelsen besluttet, at sætte eliteudvalget under administration 

hvilken betyder, at udvalget ikke kan tage beslutninger, med mindre formanden for DFF er deltager i 

udvalgsmødet og godkender referate. 

 

2. Forberedelsesprojektet 

JK har lavet en kontaktoplæg til Fenec Toth.  

Jobbet som udviklingstræner vil blive slået op, men det er bestyrelsen (styregruppen) som ansætter 

personen dog vil Alexander Normann Jørgensen (ANJ) deltage i udvælgelsen. JK laver stillingsopslaget 

sammen ANJ. 

Tidsfrist for ovenstående senest 15. August 2009 

Der vil snarest blive afholdt et møde mellem styregruppen og projektmedarbejderen for at tilsikre at 

målsætning for projektet nås.  

Tidsfrist inden udgangen af august 2009 

 

3. Nyt budget for 2009 

JK og JBA har lavet et nyt budget, der er ikke flyttet midler fra udvalgene, midlerne er blot tilknyttet 

forberedelsesprojektet. 

 

4. Materielle anskaffelser.   

MD redegjorde for materielle anskaffelser.  



MD vil købe udstyr forskellige steder i Europa.   

DFF vil låne 400,000,- ved DIF til finansiering af vores materielle indkøb.   

MD har lavet en aftale med Leon Paul som kan komme alle klubber i DK til gode. Denne aftale vil snarest 

blive lagt på forbundets hjemmeside. 

 

5. EVT. 

2 repræsentanter fra EFC (Formanden for EFC F. Janda og Julius arrangement ansvarlig) vil komme til DK 

fredag den 7. August og flyver tilbage søndag den 9. August 2009 og se forhold omkring Junior EM 2009 i 

Odense.  

Jørgen Kjøller henter dem i København og kører dem til Odense og spiser middag med dem fredag aften, 

Michael Danielsen vil vise dem rundt i Odense lørdag og søndag. Transport retur til Købehavn skal de selv 

sørge for.  

EFC vil selv betale hotellet, men DFF vil bestille hotellet til dem. Vi forsøger at får Thine Dag Lempart SEF til, 

at deltage i arrangementet. 

 

Skrevet og forstået af 

 

Jan Burglin Arentoft 


