Referat af Repræsentantskabsmøde i Danske Fægte-Forbund, DFF – Idrættens Hus, den 22. april
2018
Tilstede: Repræsentanter fra 24 fægteklubber, DFF’s bestyrelse, udvalg og medarbejdere
Referent: Marianne Ipsen, IKC jf. dagsordenens punkter.
Beslutninger, valg, konklusioner o. Lign. er anført med kursiv.
1. Valg af dirigent
Niels Gregers Berdiin, Gilleleje Fægteklub, blev valgt.
Dirigenten konkluderede, at Repræsentantskabsmødet måtte anses som lovligt indkaldt, hvorfor
mødet var beslutningsdygtigt.
Som referent blev valgt: Marianne Ipsen, IKC

2. Valg af stemmeudvalg
Følgende blev valgt til stemmeudvalg:
Majken Lindemann, HFK
Catharina Winterberg, Trekanten

3. Godkendelse af repræsentanter
Ud af 36 mulige klubber var 24 repræsenteret på mødet, heraf 3 med fuldmagt
Ud af 74 mulige stemmer var 54 repræsenteret på mødet

4. Formanden aflægger beretning og handlingsplan for det kommende år
På bestyrelsens vegne afgav DFF’s formand, Jan Sylvest Jensen, beretning og præsenterede planer og
perspektiver for forbundsarbejdet.
http://www.faegtning.dk/om-dff/organisation/repraesentantskabet/
Kommentarer fra salen:
Lars Olsen, Aramis -omkring involveringsmøder – opfordrer til at der bliver udsendt kvittering/referat
fra møderne.

Dirigenten – spurgte ind til det evt. nye kommende fægteblad – skal det være papir eller elektronisk –
Jan mener det skal være elektronisk.
Erik Pock – nævnte et eksempel som f.eks Montly Bulletin – med indhold af resultater. God ide med et
Fægteblad. Jan sagde at bladet skulle være målrettet mod fægterne.
Line Møller Hansen, GLF – vi skal huske de unge kommunikerer på andre medier – man bør tænke på,
hvilket medie vil være bedst. De unge er ikke så meget på FB, mere Snapchat og videoer.
Beretningen blev godkendt ved akklamation.

5. Udvalgene aflægger beretning
Eliteudvalget
Se formandens præsentation.
Jan Sylvest – roser for arbejdet. Fine trænere der er hentet ind.
Lejren i Karup – godt initiativ.
Jasper Carlsen JAF – hvorfor har Leman trukket sig?
Jan svarede at man ikke havde fået noget egentlig svar, har prøvet – og vil prøve igen om de vil
fortsætte udover 2018.
Cathrina Winterberg – som forældre og klub oplever, at det er rigtigt godt, det eliteudvalget har lavet.
Kæmpe ros.
Dirigenten roser også – og især arbejdet med Vest.
Hans von Osten – spurgte ind til den aftale med fægterne – hvad betyder det?
Det betyder der indgås en ramme – hvad man som fægter signer op til.
Hvordan vil man hjælpe fægterne? – Eliteudvalget agerer efter den aftale der er aftalt med DIF.
Der bliver løbende evalueret på dette. Det er sportschefen som driver det i det daglige.
Hans von Osten opfordrer til sparring med de internationale trænere, der kommer til landet for at
hæve niveauet.
Flemming Ohlstrøm – bekræfter at man allerede er godt i gang med denne internationale sparring.
Det er vigtigt at sige, at de internationale trænere ikke træder ind som landstrænere.
Christine Olsen – har man overvejet om fægterne kunne sparre efter de internationale trænere? Dette
kunne der ikke svares på, men tages med hjem til Eliteudvalget.
Lars Roark Roskilde Fægteklub – Hvordan koordineres aftalerne med Team Danmark og kommunerne?
Eliteprojektet har ikke talt med dem – da det p.t. kun er 9 personer det drejer sig om.
Beretningen blev godkendt.

B&U udvalg:
Se igen formandens præsentation.
Spørgsmål fra Hans Von Osten – Satellitten på kårde – kan den komme igen? – svaret er nej.
Beretningen blev godkendt.

Breddeudvalget:
Se igen formandens præsentation.
Lars Olsen – Aramis – Fint med fokus på træneruddannelse og dommer uddannelse.
Line, GFK – nævnte, at der er lavet en evaluering sammen med DIF – hvor der er konkluderet med flere
ting omkring de nye klubber. Der kommer masser af fægteuddannelse. Line opfordrer til at nye klubber
kan kontakte f.eks. Glostrup for hjælp.
Jasper Carlsen JAF – roser Breddeudvalget for, at det er godt at de tager ud og besøger klubberne.
Beretningen blev godkendt.

Veteranudvalget:
Se igen formandens præsentation.
Beretningen blev godkendt.

Amatør- og Ordensudvalget:
Holger Christtreu – havde ikke mange kommentarer – nævnte dog en enkelt sag fra 2017 om en ung
fægter, der ønskede at deltage i en anden klubs træning. Dette kunne A&O ikke bestemme at han
skulle have lov til. Ingen aktuelle sager.
Jan nævnte at DFF har fået tilbud om at indgå i IKC’s Ordens udvalg. Her har man valgt at takke nej.
Beretningen blev godkendt.

6. Kassereren aflægger beretning og gennemgår årsbudget og regnskab
Ole Kokborg fremlagde som kasserer for DFF regnskabet med nedennævnte kommentarer blandet
med spørgsmål fra salen.
Ole nævnte en enkelt ting – under afskrivninger – alt er afskrevet omkring medaljer og øvrigt
”isenkram”. Alt er taget i brug – derfor er anlægsaktiver nu 0,-.
Spørgsmål om det er muligt at købe direkte til klubber hos Leon Paul. Jan Sylvest forsøger dette.

Der kan bestilles udstyr gennem DFF p.t.
Dirigenten spurgte om der var problemer omkring at alt udstyret er afskrevet. Dette giver ikke
problemer iflg. Jan Sylvest og kassereren.
Sommerlejren blev også nævnt med et flot resultat omkring økonomien.
Porto – beløbet på kr. 4.500,- hvilket kan lyde af meget, men bl.a. dækker fremsendelse af udstyr (læs
pakker).
Lars fra Aramis spurgte ind til transporten med Leman til om den økonomiske fornuftige pris kan
fortsætte - selv om sponsorstøtten ophører. Dette blev bekræftet af Jan Sylvest.
Når man afleverer udstyr efter brug – anmodes alle om at aflevere i samme stand – pænt og ordentligt.
En hilsen fra Materielforvalteren – Nicolaj.
Lars fra Aramis – spurgte ind til omkring huslejen? Depositum – huslejekontrakt – tilgodehavende –
DFF har ikke ønsket at ændre noget ved det.
Hans Von Osten – er der er spurgt om lejeren vil tilbagebetale de kr. 17.000? –
Man har valgt at undlade at gøre mere. DFF ønsker at bibeholde kontrakten.
Holger Christtreu udtalte som kritisk revisor – at han har gennemgået regnskabet sammen med
kassereren og er fuldt tilfreds. Bemærker at man er gået frisk til værks med afskrivninger i år.
Christine Olsen – nævnte KUF – manglede en forklaring – Ole redegjorde for KUF/klippekort, som
tidligere har været anvendt.
Der blev spurgt ind til om Forbundet en hacker forsikring – Jan nævnte at det er der tegnet.
Den ene kritiske revisor (Jesper Søndergaard) – har ikke underskrevet regnskabet. Han er udtrådt
inden.
Dirigenten konstaterede dette som en mangel – som ikke lader sig reparere. Vi må acceptere at der
kun er den ene kritiske revisor. Foreslår bestyrelsen at kan laves en vedtægtsændring med en
suppleant.

Budget 2018:
Kassereren gennemgik budgettet med prognoser, som var udsendt. Se her:
http://www.faegtning.dk/om-dff/organisation/repraesentantskabet/
Lene Jensen – spurgte til Leman sponsor – kr. 50.000,- i budgettet – som kun gælder 2018 – men DFF
skal ud finde nye sponsorer, hvis det ikke lykkes at overtale Leman til at fortsætte.
Lars Aramis – spurgte ind til den indkøbte bil. Nærmere info omkring udgifter. Jan oplyste, at dette var
den billigste løsning, hvorfor man havde valgt den.
Majken Linnemann – undrer sig over hvorfor man ikke straks overgår til IKC, da dette jo er gratis at få
bogført iflg. den nye struktur, hvor man i dag betaler for ydelsen, som bliver udført af kassereren.

7. Indkomne forslag til beslutning eller drøftelse
Fægteklubben Aramis har indsendt følgende 3 forslag til vedtægtsændringer:
(se de indsendte forslag). http://www.faegtning.dk/om-dff/organisation/repraesentantskabet/
Dirigenten fastslog, at forslagene er udsendt rettidigt.
Lars argumenterede for sine 3 forslag.
Dirigenten forslog at man henstillede til at forslagene – tages med til næste år, da man forventer større
vedtægtsændringer generelt til næste år, som tidligere nævnt.
Efter en kortere debat fra salen blev det accepteret/konkluderet, at forslagene bliver overgivet til
bestyrelsen til den videre behandling, da forslagsstiller Aramis, var villig til at trække forslagene og
godt kan vente 1 år til de overordnede vedtægtsændringer.

Bestyrelsen havde fremsendt en vedtægtsændring af §9 licens. Dirigenten fastslog, at forslaget er
udsendt rettidigt.
Jan Sylvest, DFF-formand, redegjorde for baggrund for forslaget se tidligere udsendte.
http://www.faegtning.dk/om-dff/organisation/repraesentantskabet/
Der udspandt sig herefter en diskussion af forslaget. Bestyrelsen valgte at fastholde forslaget og der
blev afstemning:
JA:

25

NEJ:

29

Blank:

0

Forslaget blev nedstemt.

8. Vedtagelse af foreningskontingent for det kommende år.
Lars Roskilde foreslår at kontingentet skal hæves med 20 % for næste år i stedet for betaling af licens,
som foreslået tidligere af bestyrelsen.
Det fremsatte forslag om en forhøjelse af kontingent med 20 % blev vedtaget enstemmigt.

9. Valg i henhold til vedtægternes §14
Valg til bestyrelsen:
Følgende blev valgt:
Ole Kokborg blev valgt for 2 år
Jasper Carlsen blev valgt for 2 år

Catharina Winterberg blev valgt for 1 år
Suppleant - Gre Stensgaard blev valgt

Eliteudvalget:
Følgende blev valgt:
Louise Seibæk blev valgt – 2 år
Majken Linnemann blev valgt – 1 år
Suppleant - Pia Stiller blev valgt

B&U udvalget:
Følgende blev valgt:
Marianne Falk Portved blev valgt - 2 år
1. suppleant - Emil U. Andersen
2. suppleant: Christian Kurir Andersen

Breddeudvalget:
Følgende blev valgt:
Peter S. Linnemann valgt for 2 år
Erik Pock valgt for 1 år
1. suppleant - Lars Roark valgt for 1 år
2. suppleant -vacant

Veteranudvalget:
Følgende blev valgt:
Marianne Falk Portved valgt for 2 år
Erik Pock valgt for 1 år

Amatør- og Ordensudvalg:
Følgende blev valgt:
Pål Ramberg blev valgt for 2 år

Søren Falk Portved blev valgt for 1 år – som suppleant.

Kritisk revision:
Følgende blev valgt:
Holger Christtreu valgt for 1 år
Pål Ramberg valgt for 1 år

10. Fastsættelse af næste års ordinære repræsentantskabsmøde.
Næste repræsentantskabsmøde fastsattes til søndag den 28. april 2019.

11. Eventuelt
Årets Klub: Glostrup blev årets klub i 2018 – Til lykke
Årets frivillige: Majken Linnemann - Til lykke
Der blev efterlyst dommere til stævner.
DKC vil tage kontakt til klubberne og komme ud og fortælle om DKC. Starter i august.
Dirigenten vil gerne sige tak til forbundet – såvel sekretariatet og Martin for god hjælp og takkede
derudover for god ro og orden til mødet.

Referent: Marianne Ipsen - IKC
Referat godkendt af Dirigent: Niels Gregers Berdiin
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