
 
 

 

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27 
 
Deltagere:  Til sted var klubber svarende til 37 stemmer ud af i alt 63 mulige stemmer 
Referent: Ole Kokborg 
 
Punkt 1.  Hans Ole (AAFK) blev valgt til dirigent  
 
Punkt 2. Søren (FK Fleche Holbæk) og Thomas (OFK) valgt til stemmeudvalg 
 
Punkt 3: Fremmødte repræsentanter samt fuldmagter blev godkendt 
 
Punkt 4: Formandens beretning samt handlingsplan: 
 

DFF’s tidligere formand Jørgen Fredsted samt bestyrelsesmedlem Jens Normann Jørgensen 
blev mindet. 
 
Reinhart Münster blev hyldet for sin bronzemedalje i verdensmesterskaber på kårde i 2013 

 
Ny/Opdateret vision blev præsenteret: 

 
Vi vil være et professionelt OL-forbund 

- der handler innovativt og har fokus på det gode fægtemiljø for alle. 

 
DFF er fortsat under økonomisk pres fra DIF, grundet medlemstallet er under 2000 
medlemmer. Som følge deraf er DFF’s midler fra DIF reduceret med 100.000 kr. i 2014 i 
forhold til gældende fordelingsnøgle. Ydermere varetages DFF’s administration nu af 
kontorfællesskabet (KUF). Som følge heraf er DFF’s medarbejder gennem flere år Jørgen 
Jacobsen overdraget til KUF, hvorfor han i vid udstrækning fortsat vil løse opgaver for DFF, 
men nu i KUF’s regi. 
 
DFF har igangsat et fireårigt projekt (2014-2017) om at skabe fire levedygtige klubber i 
Københavns Ring 4-område med i alt 300 medlemmer efter fire år. DIF støtter projektet 
økonomisk. Der er ansat to medarbejdere som er i gang. Se mere under Bredde-udvalget. 
Ydermere ønsker DFF også at skabe vækst i Vestdanmark og lægger op til en treårig aftale 
med klubber i Aarhus, Odense og Aalborg da det vurderes der er potentiale for flere 
fægtere i disse byer. Aftalen er pt. endnu ikke på plads. 
 
Følgende klubber er kommet til: 
Fægteklubben Trekanten Viborg 
Slagelse Garnisioners Idrætsforening 
Fægteklubben Trekanten Bispebjerg (kommet til i 2014) 



 
 

 
Handlingsplan: 
 
I det kommende år skal der bl.a. arbejdes med følgende: 
 
Vækst = vi skal være flere fægtere. 
 
Fokus på frivillige. 
 
DFF’s hjemmeside har været nede gennem længere tid, hvilket ikke er gået ubemærket 
hen blandt brugerne, hjemmesiden er delvis genskabt, men det påtænkes at lave en ny 
samt købe backup hos anden udbyder. 
 
Stævner 
 
Udtagelse i elite regi. 
 
DFF’s organisation fremover 
 
DFF skal optimere sine økonomiske potentialer. 
 

Punkt 5: Beretninger fra udvalg: 
 

Beretning fra Eliteudvalg ved Annette Johansen: 
 
 Ferenc Toth er tilbage som landstræner. Månedlige træningspas er på plads.  
 

DFF’s Fægte-app kom til verden i efteråret 2013. 
 
Der har været mange møder med TeamDanmark om støttekoncept i 2013-2016. 
TeamDanmark genovervejer om man vil støtte økonomisk som følge af flotte resultater 
opnået af Frederik von der Osten på kårde. I givet fald vil støtte blive tildelt til projekt 
bygget omkring FvdO. Det vurderes, at dette indirekte også vil gavne resten af fægtningen, 
bl.a. vil støtte fra TD gøre det nemmere at få støtte fra diverse fonde. 
 
 
Beretning fra B&U-udvalg ved Gre Stensgaard: 
 
Der er nødvendigt at have fokus på en bred base af fægtere (ikke kun få) for med tiden at 
få elitefægtere. 
Det er udvalgets hensigt at bruge skolereformen til at skabe større udbredelse af 
fægtesporten ved at tage ud på skoler og gøre reklame for fægtning. 



 
 

 
 
 
Beretning fra Bredde-udvalget ved Jan Sylvest på vegne af udvalget: 
 
Nyt trænerkoncept: ”1-2-Træner” langeres første gang ultimo maj i Vordingborg 
 
Til vækstprojektet i ”Ring-4-området” er der ansat to deltidsansatte: 
Dan Bjergvang og Mads Eriksen, der begge selv er kompetente trænere. 
De er i dialog med flere mulige kommuner; tanken er at starte seks klubber velvidende at 
der kan opstå frafald.  Det bliver en stor udfordring at finde ”ildsjæle” der vil stå for 
klubberne. Sportsklubber med flere ”strenge” overvejes, men de er få i området. 
 
Beretning fra Veteran-udvalget ved Jan Sylvest på vegne af udvalget: 
 
Udtrykt glæde over fire FIE-medaljer til veteranfægtere. 
 
Udvalget blev opfordret til at se på mulighed for deltagelse på hold. 
 
 

Punkt 6: 2013-Regnskab og 2014-Budget ved kasserer Per Rasmussen: 
 

2013-Regnskab: 
Regnskabet blev gennemgået i detaljer og spørgsmål besvaret. 
 
Et underskub på 53.802 kr. blev realiseret mod et budgetteret underskud på 65.845 kr. 
Der har været særlige udgifter vedrørende personale og det har været nødvendigt at tage 
mere materiel i anvendelse som er blevet straks-afskrevet i regnskabet med ca. 100.000 kr. 
 
 
2014-Budget: 
DIF-støtten er på ca. 1,6 mill. Kr., men ville have været 100.000 kr. højere iht. 
fordelingsnøglen, hvis ikke DIF havde valgt at reducere støtten. 
Tilbageværende DIF-lån på ca. 90.000 kr. forventes tilbagebetalt. 
Der bugetteres med et overskud på 20.928 kr. i 2014. 
 
Der var drøftelse omkring forbundets sommerlejr i B&U-regi, hvor det kunne konstateres 
at der er behov for koordinering mht. den tidsmæssige afholdelse for at undgå 
”konkurrence om kunderne” med andre lejre i klub-regi. 

  



 
 

 
Punkt 7: Indkomne forslag 
 
 Hellerup Fægteklub havde fremsat følgende forslag: 
 
 A: Dommer til senior DM 
 Forslag: 

Forbundet pålægges til Senior DM at financierer en eller flere FIE dommere, der som 
minimum kan dømme på fleuret og kårde og være til stede på alle 3 dage. 
Det kræves at dommeren er udenlandsk, kompetent og upartisk. 

 
B: Plan for afvikling af Senior DM 
Forslag: 
Forbundet udvikler et fast stævneprogram for afvikling af Senior DM, som er gældende i en 
periode af 5 år, hvorefter programmet kan revurderes. 

 
 Der var drøftelse omkring begge forslag. Følgende kan nævnes: 
 
 Vedr. A: 

På trods af der er uddannet flere danske FIE-dommere menes det stadig at være 
problemer med manglende erfaring (= mindre kompetent) samt upartiskhed. Da forslaget 
medfører økonomisk belastning blev det foreslået at startgebyr kan hæves, så betaling af 
udenlandske dommere derved kan finansieres (som det også sker i udlandet) samt købe 
dommere fra vores nabolande. 
Forslag A vedr. dommere til senior DM blev vedtaget idet 9 stemmer stemte blank, ingen 
imod og 28 stemmer for. 
 
Vedr. B: 
En tidsmæssig fast placering af DM vil være problematisk da afholdelse af flere 
udenlandske stævner varierer, hvilke førte til at forslaget blev trukket tilbage og samtidig 
forpligter Eliteudvalget sig til at arbejde på at koordinere den tidsmæssige afholdelse af 
DM i forhold til udenlandske stævner samt kigge på selve afviklingsmetoden. 

 
 
 
Punkt 8 Foreningskontingent i 2014 
  
 Det blev enstemmig vedtaget at fastholde nuværende kontingent til også at gælde i 2014.  
 
 
  



 
 

Punkt 9: Valg til bestyrelse og udvalg: 
 
 Til DFF’s bestyrelse er valgt følgende: 
 Jan Sylvest  - på valg i 2015 - Formand 
 Lars Peter Olsen - på valg i 2015 - Næstformand 
 Annette Johansen - på valg i 2016 - Bestyrelsesmedlem 
 Ole Kokborg  - på valg i 2016 - Kasserer 
 Nathalia Ahl  - på valg i 2015 - Suppleant 
 
 
 Til Elite-udvalg er valgt følgende: 
 Marlene Spanger - på valg i 2016 
 Mads Hejrskov - på valg i 2015 
 Thibaut Guilbert - på valg i 2015 – Suppleant 
 Mona Sørensen - xx xxxx xxxxx  – 2. suppleant  

Der skal kun vælges én suppleant Jf. § 14+18, hvorfor MS’ valg ikke er gyldigt. 
 
 

Til B&U-udvalg er valgt følgende: 
Gre Stensgaard  - på valg i 2015 
Katharina Winterberg - på valg i 2016 
Lars Christensen - på valg i 2015 – 1. suppleant 
2. suppleant Vakant 
 
 
Til Bredde-udvalg er valgt følgende: 
Hans Ole Kristensen - på valg i 2016 
Medlem – Vakant - på valg i 2015 
Jan Berg  - på valg i 2015 – 1. suppleant 
2. suppleant Vakant 
Derved bliver Jan Berg medlem og er på valg igen i 2015. 
 
 
Til Veteran-valg er valgt følgende: 
Jørgen P. Kock - på valg i 2015 
Marian Falk Portved - på valg i 2016 
Hans Ole Kristensen - på valg i 2015 – suppleant 
 
 
 
 
 



 
 

 
Til Amatør- og ordennsudvalg er valgt følgende: 
Søren Jensen  - på valg i 2015 
Holger Christteu - på valg i 2015 
Pål Ramberg  - på valg i 2016 
Søren Falk Portved - på valg i 2015 – suppleant 
Erik Pock  -  xx xxxx xxx – 2. suppleant 
Der skal kun vælges én suppleant Jf. § 14+22, hvorfor EP’ valg ikke er gyldigt. 
 

 
 
Som kritiske revisorer er valgt følgende: 
Jesper Søndergaard - på valg i 2015 
Holger Christteu - på valg i 2015 
 
 
 

Punkt 10. I 2015 afholdes ordinært repræsentantskabsmøde søndag den 26. april. 
 
 
Punkt 11 Evt. 
 
 Årets forbundsfrivillig blev Per Jørgensen, som gør et stort arbejde omkring udstyr 
 
 Året klub blev Varde Fægteklub, hvis medlemmer er blandt de mest stævneaktive. 

 
 
 
 


