
 
 

 

bMøde 

Titel Bestyrelsesmøde 

Dato 17.08.2016 

Deltagere Jan Sylvest (JS), Ole Kokborg (OK), Jørgen Kock (JK), Nathalie Ahl (NA), 

Catharina Winterberg. (CW), Gre Steensgaard (GS), Thibaut Gilbert 

Fraværende   

Kopi sendt til (cc) DFF 

Formål 

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagorden 

Referatpunkter 

# Emne/aktivitet Deadline Ansvar 

1 Klageproces.  Juni JK 

2 Roller og ansvar Juni NA 

 

# Dagsorden Kommentar 

 

1 

Referat OK 

 

2 

Dagsorden OK 

 

3 

Orientering fra 

formanden 

Adgang til CDD rapporter: 

Vi har modtaget et ønske om adgang til gamle CDD rapporter.  Henrik Jørgensen 

har søgt adgang til gamle CDD rapporter hos eliteudvalget og DFF. Holdningen er, 

at fra 2016 er alle rapport beregnet til alles brug, hvor de gamle rapport var at 

regne som et internt værktøj. Vi har lovet repræsentantskabet at offentliggøre 

rapporterne fremadrettet. 

DM 201720182019.  

Vi vil skrive til klubberne om forskellige modeller for afvikling af DM’er, og bede 

om kandidater til afvikling af disse mesterskaber i årrækken 201720182019. Kun 

dato’er  i 2017 er kendt p.t.  

 



 
 

 

# Dagsorden Kommentar 

Team Danmark 

Der har været afholdt møde med Team Danmark som opfølgning på foråret.  

Kun formanden havde mulighed for at deltage. Generelt er Team Danmark 

tilfredse og ser et potentiale i fægtning.  Naturligvis er der også ting til overvejelse 

og videre bearbejdning i EU.  

Inden september skal disciplinanalysen udarbejdes. 

 Materiel  

Vi afventer de 28 meldere som er sendt til Frankrig mht på at få en opgradering 

grundet ændret regler på Sabel. 

Desuden trængte melderne til service eftersyn, og at fjernbetjeninger kommer til 

at virke.  

  

4 Emner til 

beslutning 

Sabelfægternes efterspørger DFF’s implementering/eller ej til nye FIE regler. 

 Melderne er ved at blive ændret til de nye lukketider, så de lever op til de nye 

krav. 

Hvad angår den nye regel om bageste fod på engardelinen, som indføres som  

forsøgs ordning, er DFF enig i at det ikke er den bedste regel for sabelfægtning, 

men at vi skal følge trop. Da vi ellers vil opleve forskel mellem fægtning i udlandet 

og Danmark. Vores nordiske kollegaer indfører regel nu.  

Klageproces 

JK fremlagde et forslag til proces. Hvori bl.a. at klagers pligter og rettigheder er 

beskrevet. Vi besluttet at senest 1. november skal næste udkast ligge klart. CW har 

denne opgave. 

Ansøgninger:  

Ansøgning fra Trekanten om transportstøtte til sommerlejr. Imødekommet med 

1000 kr. CW erklæret sig Inhabil og deltog ikke i denne del af mødet. 

Ansøgning fra JAF om støtte til udstyr. Ikke imødekommet. Martin Wiuff har lavet 

et skriv til klubben om hvor der kan sendes fondsansøgninger.  

Forbundet flytter et antal gamle gummi pist til Jylland til brug ved stævner. JAF kan 

bruge disse til den alm. træning i klubben. 

(i øvrigt stor glæde over klubbens succes med at skaffe nye sted at træne, tillykke 



 
 

 

# Dagsorden Kommentar 

med det.)  

5 B&U Udvalget har hørt at DFF’s sommerlejren var en succes  

På næste tirsdag er der møde i udvalget. Bl.a. skal diskuteres placering af B&U 

stævner.  

6 Elite og talent Udvalgsmøde gennemført, og referat er på vej. Handlede bl.a. om prioriteringer af 

opgaver.  

Det praktiske i disciplinanalysen er ved at blive udarbejdet af Kirsten Pallesen og 

NA og forventes afleveret 1.september. 

Bruttolisten er ved at blive opdateret af GS. 

Indkalde til møde med fægtere og forældre den 14.september i Hellerup. Hvor 

formålet at forklaret krav til udtagelse, stævne planer m.v.  

TG er repræsentant over Team Danmark. Og vil indgår i arbejdsgruppen med 

Landstræneren og i styregruppen med formanden.   

7 Bredde Har skrevet for at finde en formand, stadig intet svar. (Svar er efter mødet 

modtaget fra Rasmus Evers som grundet det store arbejde i JAF er nødt til at 

trække sig fra breddeudvalget) 

Dommeruddannelse. 

Der er behov for nye initiativer for at få lavet nye dommere på laveste niveau. 

Herunder kursusbeskrivelse med mål, formål og udbytte. 

Opgaven parkeres i første omgang. 

8 Veteran/lægeud

valg 

Der er snart VM i Stralsund i Tyskland. En stor danske delegation er på vej.  

En række fægtere er først tilkendegivet interesse efter fristens udløb, men 

udvalget har landet en løsning, til trods for ekstra arbejdet.  

9 Økonomi OK har udsendt et regneark med økonomital over forbrugte midler. Intet 

alarmerende.  

Udvalgene skal gennemgå deres midler.  

OBS husk at hvis der omflyttes midler fra en konto til en anden konto i et udvalg, i 

forhold til budgettet, kræver det accept fra bestyrelsen. Mindre justeringer kan 

gennemføres.     

10 Evt.  Strategiproces.  

Der har været gennemført møde med DIF, og NA fortalte om status og proces. JSJ 

laver en tidsplan, som NA kommunikere til klubberne om hvornår der forventes 



 
 

 

# Dagsorden Kommentar 

input. Der bliver møder både i Øst og Vestdanmark.  

FIEKongres.  

Martin W deltager jf. sin udviklingsplan i kongressen i Moskva. DFF  

DFF overvejere hvorvidt der skal andre med.  

 

Næste bestyrelsesmøde er 20.sep 

 

 

Opgaveliste 

(Fællesopgaver) 

# Emne/aktivitet Deadline Ansvar 

1 Suppleanter + udpeget til udvalg ASAP ALLE 

2 Klagevejledning 1.nov CW 

3 Strategiproces, indkaldelse til møder ASAP NA 

4 DM’er , ansøgninger fra klubber ASAP JVJ 

  


