
 
 

 

Møde 

Titel:  Bestyrelsesmøde samt 4. arbejdsgruppemøde spor 3 indsats 1 Ny 
organisationsstruktur 

Dato:  Den 6. maj 2018 

Deltagere:   Jan Sylvest Jensen, Ole Kockborg, Jasper Carlsen, Louise Seibæk, Peter 

Linnemann, Jørgen Kock, Catharina Winterberg og udviklingskonsulent 

Martin Wiuff. 

Fraværende Marianne Falk-Portved, Gre Stengaard og Jørgen Kock fra ca. kl. 11 

Kopi sendt til (cc)  

Formål 

Bestyrelsesmøde samt 4. arbejdsgruppemøde spor 3 indsats 1 Ny organisationsstruktur 

Referatpunkter 

# Dagsorden Kommentar 

 

1 

valg af referent og 

konstituering af 

bestyrelsen - adgange til 

emails - kommunikation. 

ordstyrer Jan. 

Konstitution af bestyrelsen: 
Kasser: Ole Kockborg 
Næstformand: Catharina Winterberg (og referent)  
Menigt bestyrelsesmedlem: Jasper Carlsen 
 
Udveksling af relevante e-mail samt password blev aftalt 
Aftalt at der fortsættes med at kommunikere via Forbundets e-mail, men 
at  
at den hurtigere kommunikation suppleres med en messengergruppe, 

som jan opretter. 

Der var nogle spørgsmål in ekstranettet – dels log in men også om 

muligheden for at opbevare data. Martin følger op på log in til 

ekstranettet. Jan undersøger mulighed for at bruge ekstranet til 

opbevaring af data.  

Et spørgsmål uden for dagsordenen blev drøftet: GDPR 

(Persondataforordningen). Majken Linnemann og Pia Stiller havde 

tilkendegivet gerne at ville hjælpe, hvilket blev taget imod. Catharina er 

ressourceperson.  Martin sender alle relevante mails  

Jørgen Kock skulle gå ved 11-tiden og ville gerne fremlægge et oplæg i 

lyset af dagens emne: ny organisering af DFF. 

Medlemmerne i veteranudvalget mener, at de er valgt ind til kun at 

varetage veteranernes sag og at de helst ikke vil blande sig i de andre 

udvalgs arbejde. De arbejder for at gøre opmærksom på veteranerne og 

stævnerne her. Er væsens forskelligt fra andre konkurrencer. Vil gerne 

have lov til at fortsætte som et lille veteranudvalg og ikke blive slået 
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sammen med andre. Derudover mener de, at de kun har sagt ja til at 

varetage veteranernes sag og vil er ikke interesseret i at arbejde for 

andre. Dertil kommer der det problem, at det i forhold til bevarelsen af 

det gode samarbejde med det europæiske veteranforbund, giver pondus, 

at kunne sige, at man er formand for det danske veteranudvalg. 

På baggrund af spørgsmål fra den øvrige gruppe præciserede Jørgen, at 

han mener, at udvalget skal være repræsenteret i bestyrelsen og at det 

ikke vil være nok at have status som arbejdsgruppe eller stående udvalg.  

Jan oplyste, at DIF har fokus på 60+ gruppen, da det er den gruppe, der er 

vokset mest de seneste år. Der vil derfor skulle arbejdes med denne 

gruppe inden for 3 hovedområder: udtagelse til EM/VM, træningslejre og 

så breddearbejdet i hele landet.  

Input blev taget til efterretning. 

2 

Storytelling - ny 

organisation og 

strategiaftale mellem DFF 

og DIF - v. Jan. 

Jan redegjorde kort for arbejdet med de strategiske spor.  Økonomi og 

organisation er i ét fælles spor. Har fået første halvårspapir fra DIF. 

Martin ser på det. Laurence bliver også inddraget.  

Når skemaet er blevet udfyldt, sender Martin det rundt til bestyrelsen 

som status. 

Vedr. tidligere drøftelse af styregruppe eller arbejdesgruppe i f.t. Team 

Danmark, har Louise deltage i et møde bestående af EU-formanden, 

Laurence og én fra DIF og én fra TD. Der er ikke umiddelbart en 

styregruppe som tidligere hvor direktøren for TD også deltager. 

 

3 
DFF's formål og vision - 

kort gennemgang - v. Jan 

Vi vil være et professionelt, olympisk forbund – der handler innovativt og 

har fokus på det gode fægtemiljø for alle. 

Vi har vist, at vi handler innovativt eks. har vi optaget HEMA. Der er også 

basis for at tænke innovativt eks. for eliten og indgå samarbejde med 

forskningsmiljøer på universiteterne. Det gode fægtemiljø er for alle – 

uanset baggrund og aldre.  

4 DFF's Strategi og mål - 
kort gennemgang af 
Strategiaftalen mellem 
DFF og DIF 2018-2021 - 
v. Jan 

Strategiarbejdet har handlet om at skabe et bredt fundament med vækst 

og elitearbejdet. Derudover har der været behov for at få set på 

organisationen og få opdateret vedtægterne. Økonomi er også en del af 

sport 3, som vil skulle tages hul på senere. Frivillighedsstrategi i spor 3, 

som gerne skulle give et overskud af frivillige til forbundet.  
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5 Ny 

organisationsstruktur - 

hvor er vi nået til, samt 

bekræftelse af valg af 

Strukturmodel 2 på 

sidste møde - v. Martin. 

Martin: gav en introduktion til spor 3- arbejdet. Indsats 1: en 

tidssvarende organisation i DFF. Dette er møde nr. 4 og der har 

også været afholdt indvolveringsmøder i vest og øst Danmark. 

Inden årets udgang skal vi have et udkast klar til en ny struktur og 

vedtægtsændringer, som skal i høring hos klubberne.  

Udgangspunkt for dette møde er tidligere foreslået strukturmodel 

2. 

6 Præsentation af 
oversigt over 
nuværende opgaver og 
kommende 2018-2021 
- v. Martin  

Martin præsenterede en oversigt over samtlige opgaver som 

forbundet laver – har set på både vedtægter og hvad der ellers er 

af opgaver. Martin opdaterer oversigten i henhold til 

kommentarerne. Opgaverne blev drøftet og enkelte steder 

tilrettet. 

7 Placering af opgaver i 
Strukturmodel 2 - del 1 
- farvekodning - 
gruppearb. - v. Martin 

 

Dernæst var opgaven at lave gruppearbejde og udarbejde forslag til en 
fremtidigstruktur, som blev præsenteret for resten af mødedeltagerne. 
Alle opgaver blev delt ud til de respektive udvalg/arbejdsgrupper, som 
grupperne mente kunne give mening. Martin W samler op og skriver 
rent. 

8 Placering af opgaver i 
Strukturmodel 2 - del 2 
- plenum, diskussion og 
beslutninger - v. Martin 

- Politisk og/eller fagligt 
 

Samme som ovenstående. 

9 Supplering af 
strukturmodel med 
udførende led (og/eller 
faglige led) - v. Martin 

 

Samme som ovenstående. 

10 Udvalg - direkte valg, 
udpegelser, 
bestyrelsesrepræsentat
ion - diskussison og 
beslutning - v. Martin 

 

Følgende struktur var der enighed om: 

Vedr. valg til bestyrelsen: 

Formand: vælges af repærsentantskabet. 

Bestyrelsesmedlem:  3 vælges på Rep. Samt 1. suppleant  

4 udvalgsformænd: vælges på Rep. 

Forslaget om valg af kasser af rep.: ulempe, at man binder sig til at skulle 

have ekstraordinær rep, hvis kasseren falder væk i perioden.  

Udvalgene:  
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Udover formanden vælges 2 medlemmer og 1 suppleant  af 

repræsentantskabet.- Bestyrelsen udpeger 1 person til hvert 

udvalg. Hvis udvalgsformanden udtræder før tid, vælges ny 

formand blandt de to øvrige medlemmer. Stemmeberettiget er de 

to medlemmer og bestyrelsesrepræsentanten. Derefter indtræder 

suppleanten som medlem i udvalget med stemmeret.   

Stemmeret har formanden, 2 medlemmer og person udpeget af 

bestyrelsen. Ved stemmelighed er formandens stemme 

udslagsgivende.  

I forhold til arbejdsgrupperne skal der være en person i 

bestyrelsen, der udpeges som ansvarlig kontaktperson til den 

pågældende arbejdsgruppe. 

 Termen ”abejdsgruppe” omsættes til ”komite”. Nuværende § 16 

giver mulighed for at bestyrelsen kan nedsætte stående eller 

midlertidige udvalg, der arbejder under bestyrelsens ansvar.  

Denne bestemmelse bør gentages for at give hjemmel til den 

fremtidige struktur.  

Spørgsmål om diversitet – hvordan sikrer vi det? Martin taler med 

DIF om kravene. Da det ikke har været et problem indtil nu, vil en 

hensigtserklæring i vedtægterne om, at man tilstræber diversitet 

og ligelig fordeling mellem kønnene være tilstrækkelig? 

Der var ikke umiddelbart tilslutning til at indføje 

vedtægtsbestemmelser med krav om et bestemt antal 

udvalgsmøder. Bestyrelsen fastsætter kommissorium for både 

udvalgene og komiteerne. Heri kan der opstilles krav om antal 

møder og årshjul. 

Valg til udvalgene: 

Antal år for posterne: 2 år for alle valgte. Princippet om at 

formanden til bestyrelsen vælges ét år sammen med et 

bestyrelsesmedlem og året efter vælges de to øvrige. 

Valg af udvalgsformand samt ét medlem vælges i ét år og året efter 

vælges det andet medlem. Suppleanter vælges hvert år. 

Udvalgsformændene vælges forskudt med et år. dvs at to vælges 1 

år og de to andre året efter. 
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11 Dato og opgaver til 
næste møde 

- rentegning af 
organisationstruktur - 
Martin 

- udkast til 
vedtægtsændringer - 
hvad 
(organisationsstruktur, 
andet, forslag fra 
Rep.møde.) samt 
hvordan og hvem 
(Martin+?),  deadline 

- idéer til skriftlig høring 

 

Martin kommer med et udkast til vedtægter. God idé at få 

bemærkningerne til de forskellige bestemmelser både i forhold til 

kommunikationen med klubberne og i forhold til fremtiden. 

Næste bestyrelsesmøde: 29. maj. Udkast til vedtægtsændring skal 

drøftes samt forslag til møderække året ud. Jan og Catharina taler 

samme herom.  

Martin arbejder på status på strategiarbejde og sender det ud til 

info efterfølgende. Herefter deltager de ansatte på sporene på 

bestyrelsesmøde, hvor de præsenterer de kommende måneders 

indsatser.  

Catharina er sparringspartner i forhold til vedtægtsformulering. 

Martin kontakter Catharina.  

 

12 DFF's opgaveløsning 
frem til rep.møde 2019 
(strategiaftale og drift) 
- v. Martin  
 

Kort gennemgang. 

 

 

Opgaveliste 

(Fællesopgaver) 

# Emne/aktivitet Deadline Ansvar 

1    

2    

 


