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1. Valg af dirigent 
Søren Gøtzsche, DIF, blev valgt og konstaterede, at mødet var indkaldt i 
overensstemmelse med vedtægterne. 
 
2. Valg af stemmeudvalg 
Susanne Abrahamsen, Roskilde Fægteklub, Anders Brems, HFK, og Nina Aabech, 
FKT, blev valgt. 
 
3. Godkendelse af repræsentanter 
I alt 24 klubber med i alt 56 stemmer var repræsenterede og blev godkendt. 
 
4. Bestyrelsens beretning og handleplan 
Formanden informerede om, at regnskabet havde modtaget en påtegning fra de 
eksterne revisorer, da der manglede bilag for et betragteligt beløb. En mindre del af 
beløbet beroede på manglende indsendelse af bilag fra flere klubber, hvorfor 
repræsentanterne blev opfordret til at huske dette fremover. Størstedelen af beløbet 
var allerede underkastet en igangværende undersøgelse. Regnskabets negative 
årsresultat begrundedes med indkøb af udstyr i overensstemmelse med beslutningen 
taget på sidste års repræsentantskabsmøde, samt at afskrivningen var sket straks. 
På det sportslige plan havde EM spillet en overskyggende rolle og optaget meget af 
de få kræfters tid. Desuden udtryktes beklagelse over, at projektet Nordic Foil måtte 
lukkes, da sponsorerne trak sig. 
Fra salen blev der spurgt til bestyrelsens visioner for det fremtidige arbejde. 
Formanden fremlagde en plan, der væsentligst skulle dreje sig om klub- og 
dommerudvikling. 
 
5. Amatør- og ordensudvalgets beretning 
Søren Jensen, En Garde, orienterede om den ene sag, der havde været behandlet. Den 
drejede sig om sidste års veteran-DM, som HFK selv mente at have afholdt. 
Veterangruppen under forbundet mente imidlertid, at stævnets status ikke kunne 
opretholdes, da reglerne ikke blev fulgt. Efter udtalelser fra begge parter nåede 
udvalget enstemmigt den konklusion, at en klub ikke kan  intet retskrav på at et 
stævne klassificeres som et DM, men mindre der forud er lavet kontrakt på at reglerne 
overholdes, hvilket ikke var sket i den konkrete sag. HFK har efterfølgende indbragt 
sagen for DIF’s appeludvalg, hvor der endnu ikke er faldet afgørelse. 
 
6. Udvalgenes bretninger og kassererens regnskab 
Fra B&U-udvalget orienterede Karin Hjort, HFK. Formanden trak sig i perioden, 
hvorfor der havde været mangel på hænder, hvilket naturligt nok havde begrænset 



aktivitetsniveauet. Sommerlejren blev afholdt og var endnu en gang en succes med 
over 70 deltagere. For 2010 er der planer om sommerlejr samt en forældredag. 
Fra Breddeudvalget orienterede Michael Danielsen. (Den fulde beretning fremgår af 
det med indkaldelsen udsendte bilag.) Specielt blev der opfordret til at benytte sig af 
udvalgets breddepuljer til aktiviteter i klubberne. 
Fra salen blev der spurgt til en oversættelse af reglement til dansk. Mads Hejrskov 
orienterede om, at der arbejdes på at ændre dommerprøveformen, så den bliver 
mindre skriftlig og mere praktisk, hvilket formentlig kan afhjælpe problemet. 
Fra salen udtrykt støtte til at etablere projektbaseret arbejde i stedet for 
udvalgsarbejde. 
Fra eliteudvalget orienterede først Jørgen Kjøller for det tidligere udvalg (hvor 
medlemmerne ikke længere var aktive). Trænerordningen i samarbejde med TRK 
synes at skabe resultater. Kadetter og juniorer gør det godt internationalt, specielt på 
herresiden, og der synes at være opnået et godt ry i udlandet. Også talentarbejdet ser 
ud til at bære frugt. 
Fra salen blev der udtrykt kritik af afviklingen af Nordic Foil med manglende støtte 
fra forbundet. Bestyrelsen delte ærgerligheden over at sponsorerne trak sig. 
Anne Katrine Hjort (fra det aktuelle udvalg) berettede at visioner var på tegnebrættet, 
men at der manglende besætning i udvalget. 
Beretningerne sendes efter ønske fra salen til skriftlig afstemning og kunne ikke 
godkendes med stemmerne 33 imod mod 21 for og to blanke. 
Det blev her besluttet i samarbejde mellem dirigent og repræsentanter, at regnskabet 
blev fremlagt af den afgående bestyrelse, hvorefter den nye bestyrelse måtte vælges, 
og budgettet måtte fremlægges.  

Jørgen Kjøller fremlagde (som fungerende kasserer) regnskabet for 2009. Kassereren 
gik af på grund af de manglende bilag og den efterfølgende påtegning af revisionen. 
Der arbejdes stadig på at fremskaffe bilag. Regnskabet ville kunne forbedres, såfremt 
der fremskaffes bilag, hvilket der endnu er klarhed over hos hverken den eksterne 
eller interne revision. I alt beløber det sig til 100.000 uden bilag, hvor det ikke vides 
om der er bilag, samt et andet beløb, hvor der formodes at være bilag, der blot endnu 
ikke foreligger. 
Der blev stillet spørgsmål til gennemskueligheden, specielt i forhold til EM, hvilket 
Jørgen Kjøller forklarede, der fandtes et fuldt regnskab for, som allerede var 
distribueret til de mange interessenter. 
I forhold til EM-underskuddet blev det forklaret, at der endnu ikke var modtaget 
indtægter (blandt andet fra Sport Event Fyn), samt at der er bogført udgifter delvist 
under EM, som egentlig forud er fuldt finansieret under andre poster i forbundets 
økonomi. 
Endvidere blev der udtrykt ønske om uddybninger af mange poster i regnskabet (noter 
eller udspecificeringer samt budget til sammenholdelse). 
Efter samråd med DIF’s bogholderi, der var til stede, valgte repræsentantskabet, at 
regnskabet godkendtes med den kritik, der forelå fra revisionen, at udredningen 
fortsattes, at det blev uddybet som ønsket, og at det ville blive fremlagt på et senere 
orienterende møde. 

Der blev derefter foretaget valg til bestyrelse og udvalg 
Som formand (for et år) valgtes Jan Sylvest. 
Som ordinære bestyrelsesmedlemmer valgtes (for to år) Per Rasmussen, TRK, og 
Lars Robl, HFK, samt (for et år) Lars Egelund, HFK. 



Som suppleanter valgtes (for to år) Nini Kjeldner, JAF, samt (for et år) Erik Poch, 
Vordingborg Fægteklub. 
Suppleant (1 år): Erik Poch, Vordingborg 
Til B&U-udvalget valgtes Karin Hjort, HFK, (to år), og Laith Al-Shahrestani, 
Roskilde Fægteklub (et år). Det blev henstillet til bestyrelsen at finde suppleanter til 
de vakante poster. 
Til breddeudvalg valgtes Jens Siggaard, Akademisk Fægteklub, (et år). Det blev 
henstillet til bestyrelsen at finde et udvalgsmedlem og to suppleanter til de vakante 
poster. 
Til eliteudvalget valgtes Nina Aabech, TRK, (to år) og Anne Katrine Hjort, HFK, (et 
år). Suppleanterne blev Carl Johann Hansen, HFK, og Thomas Puggaard, TRK. 
Til amatør og ordensudvalget valgtes Søren Jensen, En Garde, (to år) samt Jens 
Normann Jørgensen, HFK, (et år), Suppleanterne blev Hans Ole Kristensen, Ålborg 
Fægteklub, samt Pål Ramberg, FKT Køge. 
Som kritiske revisorer blev Jesper Søndergaard, JAF, og Holger Christreu, HFK, 
genvalgt. 

Der var vanskeligheder med at besætte alle posterne og flere forblev vakante, og fra 
dirigentens side blev det udtrykt, at der åbenbart var forberedt et ”kup” uden tanker 
på, hvad der skulle ske efterfølgende. 
Den nye bestyrelse valgte med repræsentantskabets opbakning at tage budgettet tages 
til efterretning til fremtidig fremlæggelse. 
 
7. Indkomne forslag 
Dirigenten noterede det indkomne forslag fra veteranfægterne ville være i strid med 
vedtægterne. At lave et eventuelt midlertidigt udvalg blev derfor henlagt til den nye 
bestyrelse. 
 
8. Fastsættelse af kontingentet for 2010 
Kontingentet blev vedtaget uændret. 
 
9. Valg af bestyrelse og udvalg 
Punktet blev behandlet under punkt 6. 
 
10. Dato for repræsentantskabsmøde 2011 
Søndag den 10.  april 2011 blev valgt. 
 
11. Eventuelt 
Fra salen blev der udtrykt en tak for indsatsen til den væltede bestyrelse. 


