
 
 

Møde 

Titel Bestyrelsesmøde 

Dato 3. september 2013 

Deltagere Ole Kokborg (OK), Lars Peter Olsen (LPO), Per Rasmussen (PR), Annette 

Johansen (AJ), Gre Steensgaard (GS) og Jan Sylvest (JS) 

Fraværende Jørgen Kock (JK) 
Kopi sendt til (cc) DFF, Mona Sørensen 

Formål 

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagorden 

Referatpunkter 

 

# Dagsorden Kommentar 

 

1 
Referat OK, ingen kommentar.  (bemærk at juli mødet blev aflyst) 

 

2 
Dagsorden OK 

 

3 

Orientering fra 

formanden 

1.  Weekend for bestyrelsen og udvalg (internat). 

Vi skal genbesøge vores vision, og sikre at alle medlemmer af udvalg og 

bestyrelsen er fælles om den videre færd. Det er ikke lykkes Formanden 

at finde en dato at afvikle dette på. Derfor overtager Næstformanden nu 

taktstokken og finder en dato. Målet er at det nås inden udgangen af 

2013.    

 

       2. Weekend i kontor fællesskabet (se bilag) 

Sammen med de øvrige forbund i kontorfællesskabet skal vi deltage i en 

weekend i bestyrelsesarbejdet. Vi skal betale uanset deltagelse. Alle er 

velkomme, som har en udvalgspost incl. Suppleanter.  

Det er et super interessant indhold og vi skal bl.a. arbejde med vores 
frivillighedsstrategi.  
 
Undervisere: 
Torben Bundgaard, chefkonsulent DIF 
Poul Broberg, idrætspolitiskchef DIF 
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Jan Gudnitz, konsulent DIF 
Willy Rasmussen, konsulent DIF 

Tilmeldingsfrist er mandag d. 30. september. Og skal ske til på en gang til 

alle tre.  hmg@danskidraet.dk, dff@faegtning.dk, formand@faegtning.dk 

2. ATK 

ATK er aldersrelateret træningskoncept og handler om, hvilken træning 

som børn og unge skal præsenteres for, således at træningen modsvare 

deres alder.  

For projektet er det vigtig at der kommer et funktionelt stykke værktøj 

ud.  

Det er lykkes at få et samarbejde op mellem følgende forbund: 

Boksning Judo Fægtning Taekwondo 

Hvilket vi er meget stolte over. Da vi dermed kan fuldtidsansætte en 

projektleder i samarbejde med DIF som bidrager med halvdelen af 

udgiften. Dette skal sikre den rette kvalitet.  

Men lad det være sagt, et vigtigt arbejde skal udvikles i vores forbund, så 

allerede nu på forhånd en stor tak til de frivillige som sammen med vores 

udviklingskonsulent skal udvikle dette. 

For at sikre det rette fokus i dette projekt overtager B&U formanden Gre 

Steensgård ansvaret for denne opgave.  

Martin Wiuff er kontaktperson mod projektlederen Ane Kristine 

Knudsen. 

https://difekstranet.dif.dk/Intranet%20Platform/User%20Profiles/A/Ak/

akk.aspx 

I beskrivergruppen indgår Malte Trier Mørch og Mads Eriksen. Hvis der er 

andre som er interesseret, kan man henvende sig til Martin Wiuff. 

 

       4. Kontorfællesskabet (KUF) 

Vi er i gang med at analysere hvilke opgaver som der skal overgå til KUF, i 

forbindelsen med overgangen til vores nye administrative verden. 

I øjeblikket arbejder en gruppe i KUF med at komme med forslag til 

hvordan en løsning kan strækkes sammen. Vi har store forhåbninger og 
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glæder os til se hvordan vi skal samarbejde i praksis. Allerede nu har det 

været en stor succes at samordne uddannelse af konsulenterne samt 

flytte sammen.   

 

       5. Krz. Borowski's lejemål 

Der er en tvist om hvorledes lønnen incl lejemål opdeles, med baggrund i  

opfyldelse af ”vestaftalen”, samtidig har der været en række 

skattemæssige regelændringer med ikrafttrædelse pr. 1.januar som giver 

udfordringer.  

Det skal løses hurtigt, derfor overgår ansvar for denne opgave til 

Bestyrelsesmedlem Ole Kokborg fra Formanden. Dette sker i samarbejde 

med DFF’s kasserer. 

 

       6. Materiel status 

På sommerlejren i Kalundborg blev det forsøgt at gennemført en 

reparation af piste. Dette var kun delvist succesfuldt. Men nu er metoden 

fundet til at udbedre de ”gamle”  stofpiste. 

Trekanten Open bliver en udfordring materielmæssigt, da der er Nordisk 

mesterskab for kategorierne indtil Junior.  

 

       7. Udviklingsprojekt 

Formanden arbejder på at beskrive et projekt til skaffe 3 nye klubber i 

storkøbenhavn/sjællandske provins.   

       

8. Fordelingsnøglen. 

Som følge af integrationen  med KUF nedsætte vores DIF bidragsåledes 

at vi fremover vil modtage ca. 394.000 kr.  i kvartalet. 

Vi skal kikke på konsekvenserne af et e.v.t. udviklingsprojekt, herunder 

muligheden for at træde delvis ud af fordelingsnøglen i en perioden for 

at sikre fokus på udviklingsinitiativerne, 

 

       9. Sponsoransvarlig 

 

Næstformanden bliver ny sponsorsvarlig, og skal initiere et arbejde, hvor 
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udvalgene beskriver via en strategiplan den videre vej.  

Hovedfokus fra Næstformanden bliver at sikre koordinering.  

4  Emner til 

beslutning 

Forslag fra Patrick Jørgensen om farvede maske. 

Efter hvad der er undersøgt, så gælder det at hvis et land får et maskedesign 
godkendt, så skal alle som vælger at fægte med landsfarver på masken bruge 
dette design. Det betyder, omvendt at ingen tvinges til at bruge designet, man 
kan blot bruge sin maske med basisfarven den er født med. 
 
DETTE ER GODKENDT! 

5  B&U  ATK  har fået projektleder  fælles for 5 små forbund. Projektleder 
refererer til Gre/DFF som sidder i styregruppen. 
 
Gre kontakter Ophard for at undersøge om der kan laves en national 
rangliste for kadetter  kun danske stævner 
 
Fleuret CUP i Østdanmark  fortrinsvis for BogU fægtere der ikke deltager i 
stævner i udlandet. 
 
Øresunds CUP  Evt samarbejde med Malmø og Gøteborg Fægteklub. 
 
TEMA til ranglistestævner: Holdfægtning, mini CUP, BUdslagning. 
Der skal skrives et oplæg. 
 
Årshjul 201314 sendes til Gre 
 
 
Status på BogU projekter, fordelingsnøgle 
 
Evt. biobilletter til dommere 
 
Udviklingspulje  koordinering af hvilke fonde der søges af hvem. 
 
Handleplan 20132014 hold møde med Martin 
 
 

 

6  Elite   

       1. Møde med atleterne 

Meget fint at orientere fægterne om vores fremskridt. Fægterne var 

skuffet over at Teamdanmark ikke finder at vores niveau er klar til at 

støtte.   

       2. TeamDanmark 

Samarbejdet afventer at vi kan komme med resultater 
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       3. Landstrænere 

Klubber i HFK og Trekanten søger efter kandidater. Og når de er fundet vi vil 

kikke på hvilke jobs vi kan tilbyde. 

     

7  Bredde   

8  Veteran  1. VM: 

Reinhard Münster, Jørn Steffensen og Jørgen Kock tager til Varna  

Vi fægter kun et våben hver, således at vi kan fungere som trænere for 

hinanden. Vi har fravalgt at fægte flere våben, da vi således begge ville 

være uden supporter 

 

2. Træningslejr for veteraner: 

Vi afholder det i Gilleleje Fægteklub over 3 dage med fægtemester Csaba 

fra Helsingborg som træner. 

Vi har indkvartering privat spredt over hele nordkysten 

 

3. DM for veteraner holdes i Trekanten denne måned: 

9  Økonomi  Månedsregnskab på vej 

10  Evt.   Næste møde er tirsdag den 1.oktober 

 

Opgaveliste 

 

# Emne/aktivitet Deadline Ansvar 

1  Overdragelse af ATK til B&U  01.10.2013  JSJ/GS 

2  Finde dato til bestyrelsesseminar intern i DFF  01.10.2013  LPO 

3  Sponsorplan. Kontakt til udvalg  01.10.2013  LPO 

4  Krz. Borowski  husleje  ASAP  OK/PR 

5  Udviklingsprojekt, beskrivelse af projekt. Dialog med DIF.  01.10.2013  JVJ 

6  Kontorfællesskab, valg af opgaver.  01.01.2014  JVJ 

7       



 
 
 

Kommentar/Bilag 

 

Invitation til bestyrelseskursus i KUF 
 
 
Kære bestyrelse 
I Inviteres hermed til bestyrelses- og frivillighedsstrategi kursus, sammen med 
udviklingskonsulenter og de andre forbund/unioner i kontorfællesskabet. 
 
Start: Fredag d. 1. november kl. 18.00 
Slut: Lørdag d. 2. november kl. 17.00 
 
Sted: Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart 
 
Pris: kr. 3500,- pr bestyrelse, uanset hvor mange der deltager fra bestyrelsen. 
Prisen dækker forplejning og indkvartering. 
 
Transport til og fra hotellet afholdes af forbundet/unionen selv. 
 
Tilmelding skal ske til Faglig Leder Helge Mogensen, senest mandag d. 30. september 
2013.  
Dette skyldes alene reservationen af værelser på hotellet. 
 
Ved tilmelding bedes angivet navn og hvilket forbund/union man repræsenterer. 
 
Formål og indhold: 
Kursets formål er at give forbunds- og unionsbestyrelserne mulighed for at få nogle 
bestyrelsesværktøjer, at lære de andre bestyrelser at kende og give forbundene/unionerne 
mulighed for at beskrive deres frivillighedsstrategi. 
 
Program: 
Fredag den 1. november 
Kl. 17.30 Indkvartering 
Kl. 18.00 Spisning 
Kl. 19.00 Velkomst v/ DIF repræsentant 
Introduktion til kurset v/ Jan Gudnitz 
Kl. 19.30 Organisationsforståelse v/Jan Gudnitz 
- Strategiværktøj – fra idégrundlag og kerneopgaver til handlinger 
- Virksomhedsplan som styringsredskab 
- Drift og udvikling 
- Den frivillige kontekst 
- Samspil mellem folkevalgte og ansatte 
De samfundsmæssige relationer 
- Samfundsmodeller 
- Det samfundsmæssige ansvar 
- Eksterne interessenter 
Kl. 22.15 Natmad og netværkspleje 



 
 

Lørdag den 2. november 
Kl. 9.00 Organisationsforståelse v/Poul Broberg 
- Idrættens organisering nationalt og internationalt 
- Samspil og rolleafklaring mellem DIF og specialforbund 
- Den politiske kontekst 
- Idrættens lovgrundlag og pengestrømme 
Kl. 11.00 Pause 
Kl. 11.15 Bestyrelsesansvar og jura v/ Willy Rasmussen 
- Hvad siger loven? 
- Hvad betyder det i praksis? 
- Hvilke forhold skal vi være opmærksomme på? 
Kl. 12.30 Frokost 
Kl. 13.15 Den menneskelige faktor v/ Torben Bundgaard 
- Motivation og personlige drivkræfter 
- Personprofil, præferencer, kompetencer og ledelsesformer 
- Kommunikation og gennemslagskraft 
- Møder, roller og arbejdsmetoder – rettigheder, forpligtigelser og muligheder 
- Loyalitet overfor hvem og hvad 
Kl. 14.15 Pause 
Kl. 14.30 Forbundenes frivillighedsstrategi v/ Jan Gudnitz 
- Skabelon og drejebog 
- Hvordan skal vi gøre det? 
- Fokusområder 
- Handlingsplan for færdiggørelse 
Kl. 16.45 opsamling og afrunding 
Undervisere: 
Torben Bundgaard, chefkonsulent DIF, Poul Broberg, idrætspolitiskchef DIF 
Jan Gudnitz, konsulent DIF, Willy Rasmussen, konsulent DIF 
 
Yderligere info: 
Er der spørgsmål, så kontakt Faglig Leder Helge Mogensen, på hmg@danskidraet.dk eller 
telefon: 43 26 23 70 


