
 

Referat af bestyrelsesmøde 15. august 2017 

Dagsorden  
 

1.        Godkendelse af dagsordenen.  

2.        Godkendelse af sidste mødereferat  

3.        Meddelelser fra formanden:   

• Høring om strategiaftalen  
• Status på Teamdanmark og DIF samarbejde  

• Arbejde om ny kriterier for OL  
• Aftale med det italienske forbund  

• Materiel: Piste, oprullere, PC'er      

4.        Meddelelser fra udvalgene  

Veteranudvalget  

9 august afholdes DM i Gilleleje 
Vi forbereder deltagelsen til VM individuelt i Maribor, Slovenien i oktober. 

Vi bliver 9 fægtere og 2 trænere samt supporters 
  

I september er der vores efterårs lejr i Gilleleje 
  
Sidst her i august kommer Competition Director Benoit Pincemaille til Danmark for at 

undersøge om vi får EM hold for veteraner i 2020 
Det skal i givet fald afholdes i den nye Gentofte Hal 

Vi er oppe mod Tyskland, der også har budt fra Hamburg 
  
22 august skal vi efter megen snak frem og tilbage deltage i "Danmark har talent", 

Peter Friis og jeg skal fægte i 2 minutter. Pål Ramberg skal dømme og samtidig 
forklare, hvad der forgår. Viktor Gaardsted skal stå for materialet. 

 

B&U-udvalget 

Intet nyt 

Breddeudvalget 

 

1. Senior ranglistestævner 2017/18, opdateret liste på DFF’s hjemmeside. 

Breddeudvalget vil evaluere sammen med klubberne om der skal justeres på 

nuværende koncept i forbindelse med planlægning af 2018/19 sæsonen. 

 

2. Der er behov for at opdaterer listen over aktive dommere og trænere.  

 



3. Breddeudvalget vil have afklaret hvilke opgaver udvalget er ansvarlig for, så der kan 

afstemmes forventninger og følges op på de enkelte opgaver.  ”Flere fægtere i 

Danmark”, hvem er ansvarlig for at følge op på budgettet, de enkelte konsulenter 

tilknytte projektet etc.. 

 

Næste møde i Breddeudvalget  er 5 september 2017 i Vordingborg Fægteklub 

 

Eventuelt 

Har følgende forslag: Vi bør iværksætte revision af nuværende regler for valgprocessen i DFF. 

Fx 2uger før repræsentantskabsmødet er der en fuld oversigt over hvem er på valg, hvem der 

genopstiller og hvem der opstiller. Ligeledes bør vi vurdere om man kan blive valgt uden at 

give fremmøde, er det OK hvis vi får kandidater der deltager på Skype?  Skal det det skal være 

muligt at stemme med fuldmagt etc., blot nogle tanker.  

 

 

Eliteudvalget 

Nyt udvalg, nu også ny formand. 
 

Nye kriterier til udtagelse 
 
Samarbejde med Laurence om at lave en talentmanual til klubber 

 
Plan for træningssamlinger for hele sæsonen 

 
Møde med trænere fra klubber med bruttofægtere 
 

Har lavet årshjul 
 

 
 
5.        Emner til beslutning i bestyrelsen   

            

• Ændring af forretningsorden - udsat 

                 
• DM 2018 

Kadet og Junior-DM Kalundborg 

Veteran-DM Gilleleje 

Senior-DM – FKT 

B&U-DM Rudersdal 

 



 

 

                Hema-aftale          
                 
6.        Økonomi  

                Status og forecast.    
7.        Eventuelt  

                Oversigt over årshjul  
                Budget 2018 - proces  
                Datoer til møder 3 okt. - 28. nov - 9. jan 2018 - 6.mar 2018 - 10 april 

2018  
 

  


