
 
 

8. januar 2013 

Tilstede: Ole V. Nielsen, Caroline Schwensen, Per Rasmussen Jørgen Kock, Annette Johansen og 

Jan Sylvest 

Afbud: Lars Robl. 

DEC referat: Godkendt 

Godkendelse af dagsorden: OK 

 

Meddelelser fra formanden: 

1. Moskva – FIE kongres. Per havde et møde med Vitaliy Logvin  http://fencing

future.com/cntnt/eng/eng_index.html  og fik tilsagn om 10.000 Euro umiddelbart, samt et løfte om 

at kikke på vores materiale og projektplaner fremadrettet. Vi er glade for tilsagnet og glæder os til 

et fremadrettet samarbejde 

2. Den 6.februar har DIF indkaldt til et Dialogmødet har følgende dagsorden: 

 

1.      Præsentation og drøftelse af udkast til forslag om ny konsulentordning og udviklingspulje 

2.      Præsentation og drøftelse af udkast til forslag om ændrede tilskudsvilkår for forbund under 

2.000 medlemmer 

3.      Orientering om Kulturministeriets udredning af idrættens struktur og økonomi 

 

Alle punkterne er meget interessante, og vi vil rette vores udelte opmærksomhed mod dette. 

Foreløbig har vi hørt at DIF vil komme med et forslag som vil reducere vores grundtilskud samt at 

anvende disse midler til et fællessekratariat.   

3. Michael Gyes er stoppet som projektleder da vores forberedelsesprojekt er slut. Der udestår stadig 

et par ting og Michael har forslået at han frivilligt laver arbejdet færdigt angående vores nye app. 

DFF er meget tilfreds med at Michaels engagement byder ham at få færdiggjort applikationen. DFF 

er sikker på at mange trænere glæder sig til produktet. Der udestår et evalueringsmøde med de 

involverede klubber. 

4. Status med Vestaftalen. Vi er ikke kommet helt i målet med det ønskede niveau for 2013, derfor 

lander aftalen på et lidt lavere niveau end hvad vi havde håbet. Omvendt er det vigtigt at klubberne 

ikke påtager sig større aktivitesniveau  end de kan rumme. DFF mener det er vigtigt at 

engagementet og evnen til at flytte opgaverne er med, derfor vil aftalen blive delevalueret  allerede 

1/6 for at gøre status over indsatser, og foretage evt. tilpasninger. 

Udvalg. 

B&U DM er lige om hjørnet og stævnet hviler trygt i Rudersdal Fægteklub.  

Caroline stiller ikke op som formand til vores repræsentantskabsmøde, men ønsker at være i udvalg for 

at sikre en overdragelse og kontinuiteten til den næste. Caroline har udført en utroligt godt stykke 

arbejde sammen med udvalget, og DFF beklager beslutningen, omvendt er DFF meget tilfreds med at 

Caroline stadig vil være i udvalget.  



 
 
 

Elite  

Den netop udarbejdet politik blev godkendt, og kommer på nettet snareste muligt. I forhold til OL 2016 er 

det ikke længere realistisk at satse på hold, men det ændre ikke ved vores strategi på længere sigt. 

Udtagelserne til EM/VM kadet og junior  vil ske umiddelbart efter DM. 

Veteran 

EM i Rom er på plads, og udvalgt arbejdet på at samle fægtere omkring delegationen mest muligt, så ledes 

at de optimale resultater opnås. Naturligvis under hensyn til at nogle fægtere ikke kan være tilstede under 

hele perioden, grundet arbejde m.v. i Danmark. 

Træningssamling for veteraner foregår nu med en del deltagere. Interesseret kan henvende sig til Jørgen 

Kock som altid gerne fortæller hvor og hvornår. jpkock@clinisoft.dk 

Økonomi 

Årsregnskabet er i proces mod at blive revideret af vores revision. 

Budgettet blev gennemgået, rettet til og godkendt. 

Evt: Intet 

 

NÆSTE MØDE: 

Tirsdag 5. februar kl. 1730 

 

Ref Jan Sylvest 


