
 
 

 

Møde 

Titel Bestyrelsesmøde 

Dato 6.12.2016 

Deltagere Jan Sylvest (JS), Ole Kokborg (OK), Catharina Winterberg. (CW), Thibaut 

Gilbert (TG),, Gre Stensgaard(GS) 

Fraværende  Jørgen Kock (JK), Nathalie Ahl (NA),  

Kopi sendt til (cc) DFF 

Formål 

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagorden 

Referatpunkter 

# Emne/aktivitet Deadline Ansvar 

1 Klageproces.  JAN CW 

 

# Dagsorden Kommentar 

 

1 

Referat Ikke ok, udsendes senest 15.12 

 

2 

Dagsorden OK 

 

3 

Orientering fra 

formanden 

FIE kongres i Moskva. Kongressen bar præg af det var valg år, så fokus var på at 

stemme på de rigtige kandidater. Vi er meget tilfredse med de valgte kandidater.  

Den genvalgte præsident for FIE A. Usmanov fortalte at man er klar til at ansøge 

om de sidste 2 medaljer vi mangler til OL. Således at der måske fremover er 6 

individuelle sæt og 6 hold sæt.  

Desuden fortalte præsidenten at der er skaffet en kinesisk sponsor som vil afvikle 

en særlig turnering i 2018 for de allerbedste fægtere. Præmiesummen vil være 1 

mio dollar. 

Martin Wiuff deltog i kongressen som et led i sin uddannelse. Da Martin gerne vil 

have mere viden om det internationale arbejde. Derfor deltog Martin i et uformelt 

møde mellem de nordiske lande, hvor vi erkendte at der er behov for at styre 

samarbejdet.   

DFF’s materiel. Alt materiellet flyttes til vores sponsor Leman, fra Kalundborg. Den 

fremtidige position bliver Greve. Alt ind og udlevering skal gennem 
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materielforvalter Dan Bjergvang. Dan vil i starten af 2017 fremsende evt. nye måde 

at det skal fungere på. Når dette er aftalt med Leman. 

Vi har været meget tilfredse for at være på Vesterbygård. Men håber at kunne 

spare lidt på transportudgifterne, da vi nu har til huse hos vores sponsor Leman 

Transport.  

 

Strategiprocessen. DIF’s administration har indstillet vores spor til godkendelse 

hos DIF’s bestyrelse. Og de er godkendt se vedhæftet bilag.  

Der er modtaget stor ros fra DIF’s konsulent over arbejdet. 

 

Møde med DIF’s næstformand.  

Jeg har afholdt med Hans Natoft primært om strategiprocessen, som vi er meget 

tilfredse med so fare, samt om perspektiverne for forbund som ligger mellem 

Teamdanmark og DIF støtten.  

 

Møde med Morten Rottwitt fra DIF. 

Jeg havde en samtale med Morten Rodtwitt, som udviste stor konduite over for os, 
hvilket er super positivt. Plus jeg fik for første gang direkte besked om hvordan DIF 
ville stille sig over for et Teamdanmark krav om med finansiering. Da vi jo ønsker et 

Teamdanmark samarbejde. 

 

Møde med Israelske Ambassadør.  

Jeg havde den store fornøjelse at møde med Barukh Binah hvor vi drøftet det 

kommende valg i FIE. 

 

Møde med DIF’s regionale struktur. 

Jeg er blevet inviteret til at deltage i arbejdet om vores fremtidige struktur i DIF på 

det regionale område, det er en stor fornøjelse at møde repræsentanter fra lokal 

rådene og DIF’s ambassadører, og mine formands kollegaer. Desuden deltager 

Næstformand Thomas Bach og vores repræsentant i DIF’s bestyrelse Niels 

Christian Levin. Arbejdet munder ud i en anbefaling til DIF. 



 
 

 

# Dagsorden Kommentar 

Møde med Senior kårdefægtere, interessenter m.v. 

Vi har gennemført et møde med en række interessenter til kården fægtning, for at 

afdække hvilke udfordringer som vi står overfor. Samt hvilke samarbejdsområde 

der kunne findes. Vi konkluderet at vi skulle afvent om der kom en sportschef i spil. 

 

Møde med Dansk Sabel initiativ. 

Martin W. og Jeg har gennemført et møde med foreningen Dansk Sabel initiativ. 

Foreningen består af en række fægter fra de storkøbenhavnske klubber som gerne 

vil udbrede glæde og oplevelserne ved at dyrke sabelfægtning.  

Vi drøftet samarbejdsmuligheder og hvor vi mener at de kan få størst 

gennemslagskraft. 

 

Møde med Historiske fægtere. HEMA 

Martin og jeg har overværet en træning i en klub, for at opleve hvad det er de 

dyrker. Vi overværede en kårde træning med 1600 tals kårde, hvilke var meget 

spændende. En spændende observation var at alle deltagerne var i alderen 2030 

år, som er en gruppe vi har svært ved at nå. 

 

USG 

Martin er ved at etablere kontakt til en gruppe af fægtere som fægter på 

universitet. I dag er det Nick Lapuste som står for træningen. Formålet at hjælpe 

dem til kunne joine os, så de kan komme i kamp. 

 

Toplederseminar januar 

� Om ledelse, strategi og udvikling 

� Robuste organisationer 

� Hvad vil det sige at arbejde strategisk i et markedsperspekt 

� Robusthed gennem diversitet 

� Robusthed gennem ledelseskompetencer og bestyrelseskompetencer 
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4 Emner til 

beslutning 

Ansøgning om dommerstøtte til Riga m.v til junior Herre kårde. Et super godt 

forslag, men vi er nødt til at tage hensyn til den økonomiske situation, samt 

tidligere afslag til Trekanten om samme.  

Ansættelse af sportschef. Vi har besluttet at det er centralt for vores videre 

udvikling at vi har en professionel sportschef, derfor vil vi skabe rum for en sådan.  

Ansættelsesudvalg vil består af GS , NA, TG, og vil i første omgang invitere den 

oplagte kandidat til samtale, hvis denne kan accepteres vil der udfærdiges en 

kontrakt. 

Nedsættelse af et §16 udvalg, HEMA  

22.1 2017 er der møde med HEMAema klubberne. Martin Wiuff + OK + JSJ deltager 

i mødet. 

5 B&U Budget for sommerlejren er på vej. Jasper har et på trapperne. 

Drøftelser om placering af Mahauts julestævne contra CCCP Kadet stævne. Noget 

uheldigt, som der vil søges at udgås næste år. 

Primo 2017 vil B&U skrive ud om stævner om 20172018.  

6 Elite og talent Træningslejr i Ungarn for herre kårde, senior. Der er udtaget 4 deltagere.  

Udtagelsesrangliste for sabel, Kadet og Junior er nu etableret. Men tilsyneladende 

rejser ingen til stævne for at kvalificere sig. 

Hotel i Plovdiv er booket til EM og VM for Kadet og Junior. 

Leman støtte fortsætter i 2017 

7 Bredde Møde 17. jan i styregruppen. JSJ deltager og OK med på telefon. 

8 Veteran/lægeud

valg Intet nyt.  

9 Økonomi Budget 2017. Er ikke på plads, da vi stadig mangler at få et overblik over et 

samarbejde med DIF/TD i 2017. 

Interne processer – Brev fra DIF. VI har modtaget en mail hvor DIF beder os om at 

redegøre for en intern proces om optælling af depotmateriel. Det er på plads nu. 

10 Evt.  Flere medlemmer til udvalg.  Opgaven skal nævnes af alle, det er et kollektivt 

ansvar at skaffe nye medlemmer.  

Næste møde bliver 17.1.2017 
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Indspark til CW. Om Klageproces; i forhold til den visuelle del af processen ønskes 

der input til CW fra den øvrige bestyrelse. 

 

 

Opgaveliste 

(Fællesopgaver) 

# Emne/aktivitet Deadline Ansvar 

1 Suppleanter + udpeget til udvalg ASAP ALLE 

2 Klagevejledning ASAP  CW 

    

    

  


