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Fægteklubben Aramis Dragør har følgende tre forslag til vedtægtsændringer ved 

repræsentantskabsmødet den 22. april 2018. 

Forslag 1 

§ 14 Valg til Dansk Fægte-Forbunds organer 

Nuværende tekst: 

De medlemmer til ….......... 

DFF´s organer  Valg i ulige år  Valg i lige år 

Bestyrelsen   Formand  ”Bestyrelsesmedlem” 

    …........ 

Kritisk revision  To revisorer  To revisorer 

Ændres til:  

De medlemmer til ….......... 

DFF´s organer  Valg i ulige år  Valg i lige år 

Bestyrelsen   Formand  ”Kasserer” 

    …........ 

Kritisk revision  To revisorer  To revisorer 

 

mailto:formand@faegtning.dk


Argument 

For at sikre medlemsklubberne og DFF et mere direkte demokrati, skal kasseren vælges 

af de stemmeberettigede.  

Posten som kasserer er ligesom formandsposten meget mere specifik og kræver en sikker 

tal- og regnskabsmæssig indsigt. Det er derfor særligt vigtigt at den person, der vælges til 

denne post er særligt engageret i netop denne opgave, og her vil et direkte valg sikre, at 

kandidater kan fremvise et sådant engagement. 

NB! Hvis forslaget vedtages skal der også laves om i teksten i § 12 sidste linje, hvor der 

tilføjes ”og kasserer” 

 

Forslag 2 

§ 8  eksklusion 

Nuværende tekst: 

Dansk Fægte-Forbunds …..........antskabet har ikke opsættende virkning. 

Foreningen skal indkaldes skriftligt til repræsentantskabsmødet med ”en uges” varsel. 

Foreningen har ret til at deltage i repræsentantskabsmødet under behandlingen af 

spørgsmålet om eksklusion. 

Ændres til: 

Dansk Fægte-Forbunds …..........antskabet har ikke opsættende virkning. 

Foreningen skal indkaldes skriftligt til repræsentantskabsmødet med ”mindst 14 dages” 

varsel. Foreningen har ret til at deltage i repræsentantskabsmødet under behandlingen af 

spørgsmålet om eksklusion.  

Argument 

Det virker udemokratisk at en eksklusionstruet forening ”kun” har én uges varsel, mens 

andre medlemsklubber skal have den endelige dagsorden og bilag mindst 14 dage før 

mødet afholdes. 

 

Forslag 3 

§ 11 Repræsentantskabet 

Nuværende tekst: 

Repræsentantskabet er forbundets høj.............................oner til at overvære 

repræsentantskabsmødet. 

Foreninger kan ”give andre foreninger skriftlig fuldmagt til at stemme for sig på 

repræsentantskabsmødet. Hver forening kan i alt have fuldmagter fra tre andre 

foreninger.” 

Repræsentantskabet indkaldes …............ indkomne forslag (§ 13 stk. 3, 2.pkt.). 



Senest på tidspunktet for indkaldelse til repræsentantskabet skal bestyrelsen oplyse, 

hvilke bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, der er på valg. * 

Repræsentantskabsmødet afholdes hvert år inden 1. maj. 

Ændres til 

Foreninger kan ”afgive brevstemmer til  de indstillede forslag. Brevstemmer skal 

være repræsentantskabets dirigent i hænde ved mødets start og overdrages til det 

valgte stemmeudvalg. Hver enkel brevstemme skal nedlægges i en neutral kuvert 

med stemmen. Denne kuvert nedlægges i en anden kuvert mærket med klubbens 

navn, dato for valget og til hvilket valg stemmen er afgivet.”  

Og 

 *”Sammen med årsregnskabet, næste års rammebudget, eventuelle indkommende 

forslag udsendes en liste med de personvalg der er. Af listen skal det fremgå hvem 

der ønsker genvalg og hvem der ønsker at afgive deres post. 

Således kan foreningerne stemme på de fremlagte forslag og opstillede personer, 

der er kendte 14 dage før repræsentantskabsmødet.”  

Argument 

1.  For at sikre at foreninger der er forhindret i personligt fremmøde har mulighed for at 

deltage i DFF´s demokrati. 

2. Forslaget sikrer, at det får større betydning, at man sender en repræsentant. 

3. For at enkelte foreninger, gennem  at indsamle fuldmagter til at stemme på 

personer og andet, der ikke er kendt før mødets start, ikke får en uforholdsmæssig stor 

indflydelse på udkommet af de enkelte valg. 

 

Venlig hilsen 

 

Lars Olsen, formand for  
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