
 
 

Møde 

Titel Bestyrelsesmøde 

Dato 1.juli 

Deltagere Jan Sylvest (JS), Hans Ole Kristiensen (HOK), Marlene Spanger (MS) 

Fraværende  Ole Kokborg (OK), Gre Steensgaard (GS), Lars Peter Olsen (LPO) Jørgen Kock 

(JK), Nathalie Ahl (NA) 

Kopi sendt til (cc) DFF, Rasmus Evers JAF 

Formål 

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagorden 

Referatpunkter 

 

# Dagsorden Kommentar 

 

1 

Referat Ingen bemærkning 

 

2 

Dagsorden OK 

 

3 

Orientering fra 

formanden 

1) NM kongres. Kongressen gik godt og det er lykkes for Erika Aze at skaffe penge 

til en træningslejr i Kaunas til efteråret. De to bedste herrer/damer i Kadet og 

junior inviteres.   

2) EFC kongres/EM. Stor debat om Eurogames næste gang, da fægtning ikke var 

en del af programmet. Nu har Holland trukket sig som arrangør.  

3) Sommerlejr. Vi forventer et deltager antal på 4045 fægtere 

4) Styregruppemøde i vækst projekt gik fint. Vi er meget tilfredse med arbejdet 

der udføres af Mads Eriksen og Dan Bjergvang. Tåstrup Fægteklub starter op 

efter sommerferien. Og det lysner for Rødovre Fægteklub.  

Albertslund og Glostrup fægteklub ligger stadig under det forventet 

deltagerantal, men tilgengæld er stævnedeltagelse, aktivitetsniveau og 

engagement fra både fægtere og bestyrelserne i Top. Gode initiativer fra 

bestyrelserne i klubber for at finde flere fægtere. Flot gået af de nye klubber.  

5) Møde med sponsor. NA arbejder på en sponsor til kadet/junior fægterne. 

Positivt møde, og arbejder på en model sammen med MS  

6) Organisation. Er lidt bagefter tidsplanen. Arbejdsgruppe findes i august senest.



 
 

# Dagsorden Kommentar 

 

4 Emner til 

beslutning 

JSJ undersøger ved klubber og Facebook forslag til datoer for dm 

DM 30.0401.05 DM senior + Junior/kadet første weekend af 2016 +   

B&U 3 weekend af januar.  

 

5 B&U 
Ikke til stede 

6 Elite og talent  EM resultater blev forelagt.  

Arbejder med at lave vejledning for medrejsende forældre ved EM/VM. 

 

7 Bredde Stævnekalenderen skal på plads ASAP.  

Der arbejdes på at finde en mødedato og starte arbejdet på anden måde end mails 

med Martin W. 

8 Veteran/lægeud

valg 
Ikke tilstede 

9 Økonomi OK arbejder på det nyindkøbte regnskabsprogram.  

Kort status er givet pr. mail. 

10 Evt.   

 

 

Opgaveliste 

 

# Emne/aktivitet Deadline Ansvar 

1 Stævnekalender ASAP HOK 



 
 

# Emne/aktivitet Deadline Ansvar 

2 Gruppe til org.planlægning august JSJ 

3    

4    

5    

  


