
 
 

 

Møde 

Titel Bestyrelsesmøde  

Dato 4. september 2018 

Deltagere Jan Sylvest Jensen, Louise Seibæk, Ole Kokborg og Catharina Winterberg 

(ref). Gæst: Martin Wiuff, Laurence Halsted, Mads  

Fraværende Gre Stensgaard, Jasper Carlsen, Peter Linnemann, Marianne Falk-Portved, 
Jørgen Kock 

Kopi sendt til (cc) Martin Wiuff 

Formål 

Bestyrelsesmøde 

Referatpunkter 

# Dagsorden Kommentar 

 

1 

Godkendelse af 

referat  
Referatet blev rettet til på et enkelt punkt. Godkendt med ændringen. 

 

2 

Godkendelse af 

dagsorden 
Godkendt 

 

3 

Status på arbejdet fra 

de 3 ansatte 

- Status sportschef: 

- EM 8 16 VM 32 Holdene fungerede fint sammen.  

Grøn lys på evaluering af det første halve år, især på TiD. Lejr på vej.  

Ålborg har fået ny træner i klubben, som er fra Argentina.  

Sæsonafslutning/evaluering. Træner workshops september og 

november. Ungdoms OL. Talent klubber Vordingborg – Efterfølgende 

træner.  

Der har været et møde mellem sportschefen og Hans/Frederik omkring 

akkrediteringsreglerne.  

-  

- Status udviklingskonsulent Mads Eriksen:  

- Nu nedsat styregruppe, hvilket har lettet på beslutningsprocessen. 

Styregruppen består af Peter Linnemann og Jan Sylvest. Jan kontakter Helge i 

forhold til afklaring af bevillingsmandat. Styregruppemøde den 26. 

september. Emne for mødet bliver transportudgiften. 

- Samlet set: alt går efter planen. Milepælene er nået i forhold til nu.  

-  
- Status projektkonsulent Martin Wiuff: Redegjorde for sit tidsforbrug. Uddrag 

af de indtil nu opnåede resultater: Der er lavet 4 aftaler med eksisterende 
klubber om udviklingsforløb (OFK, KØ, FKNJ og FK Fleche). Martin sender 
skabelonen for disse aftaler og den udsendes med referatet.  
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- Ny klub: Dragon sport fencing i Næstved. Derudover muligvis 4 nye klubber på 
beddingen. 

- Hema: Målet var optagelse af 3 klubber. 4 klubber er optaget. Følger op med 
klubbesøg herunder afholdes en dommer- og træner workshop.   

- Træneruddannelse: træner 1 – måltal om 7 deltager, men kun 4 var meldt til. 
- 1-2-trænerkursus i FKTV igangsat. Yderligere dialog med andre klubber om 

dette kursus. Nyt træner 1 kursus er pt 7 tilmeldt.  
- I forhold til arbejdet med vedtægterne (spor 3) udestår en del skrivning i 

september.  
- Ny version af Ophardt, som tager en del tid. Jan kontakter Lars R fra Roskilde, 

da Lars har tilbudt at hjælpe. 

4 Meddelelser fra 

formanden 

NM på kårde 2019: undersøges om det kan kobles sammen med senior DM 
Nordisk konges i oktober i Vilnius, som Jan deltager i. 
December: FIE kongres  

Ønske om at udbygge samarbejdet med svenskerne, da vi står med mange af 
de samme udfordringer. Jan kontakter Martin vedr. møde. Målet at komme i 
dialog med svenskerne om eks. dommeruddannelse og træneruddannelse. Vi 
har en masse udfordringer, som svenskerne også har – kunne være en god idé 
at udbygge samarbejdet. 

DIF og Amnesty har lavet en samarbejdsaftale. Yderligere information tilgår 
senere. 

Temamøde i team DK i morgen. EU's formand samt sportschef deltager på 
DFFs vegne. Temaerne er tendenser i international idræt – med fokus på 
Norge.  

Møde torsdag om fundraising. IKC er arrangører. Jan deltager. 

Møde med Nordeafonden er under planlægning.    

5 Emner til beslutning 
GDPR ansvarlig – Catharina kontakter Majken og orienterer.  

6 Meddelelser fra 

udvalgene 
 

 B&U -  

 Veteran Der er brugt megen tid på at forsøge at få EM2020 på hold reddet enten i DK 
eller SVE 

Det lykkedes ikke og vi har meldt endelig ud til EVF, at vi må opgive. 
Vi har sat EVF i en vanskelig situation og Danmark har tabt betragtelig 
prestige. 
  

Ellers forberedestræningslejren ultimo september og VM i oktober. 

 Bredde Ranglistestævner er på plads og kommunikeret  

Træneruddanelse 1+2 bliver afviklet som aftalt. 
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Dommere og dommeruddannelse vil vi arbejde videre med når vi 
Breddeudvalget mødes i oktober. 

Stævne og Lejre under spor 1, vil opdatere bestyrelsen på næste 

møde. 

 Elite Sæsonens første møde afholdt. Sæsonplanerne er der styr på. Ny 

bruttolandsholdsliste er uploaded på DFFs hjemmeside. Første 

træningssamling med trænerworkshop og klublederworkshop, samt 

forældreinformationsmøde afholdes samtidigt. Der er lavet en ny procesplan 

for tilmelding til internationale stævner.  Vigtigt at klubber sætter sig ind i 

den. 

Nye akkrediteringsregler på baggrund af opfordring fra Team Danmark.  

Spørgsmål om hvem der er dansk General sekretær. Denne funktion har vi 

ikke, men for at få denne ekstra akkreditering har der stået én person opført. 

Det blev besluttet, at formanden for EU bliver opført som general sekretær. 

Ole foretager ændringen. 

 

7 Økonomi – status på 

opgaver 
Har sendt anmodning om at få oprettet nye e-mailadresser hos Umakers.  

Der skal ikke sendes videre fra denne mail til ens egen personlige mail – af 

hensyn til databeskyttelsesreglerne.  

Senest 9.9 afregning på kadet/junior EM/VM og senest den 23. sep. sendes 

afregningerne for seniorerne for EM/VM. 

Har haft formøde med Louise og Laurence. Der skal omkonteres nogle poster. 

Ole vil arbejde på et forcast til resten af året. Har brug for input fra udvalgene 

på om de forventer at bruge hele deres budget eller ej. Meld tilbage til Ole 

inden denne måneds udgang. 

Kontoadgang til Catharina – sendes rundt på mail m.h.p. underskrift. 

Ingo benzinkort - papirer skal underskrives og det skal ske på original 

papirerne. Mads har fået Uno-X benzinkort. 

Vedrørende bestilling af materiel hos Leon Paul kan klubberne selv logge ind 

og oprette profil til bestilling. Klubberne får 10 pct. Forbundet får 20 pct ved 

bestilling af forbundsmateriale.   

8 Interne aftaler om 

besvarelse af mails 
Husk at der er 3 dags svarfrist i henhold til vores forretningsorden.  
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9 Evt.  Dokumentopbevaring: Ole laver udkast til biblioteksstruktur og drøfter med 

IKC-Marianne. Ole hører også om IKC har indgået databehandleraftale med 

andre forbund. Catharina hører Martin om databehandleraftale med Ophardt.  

Næste bestyrelsesmøde den 7. november 2018 kl. 18 – 21. Husk at planlagt 

frafald bør meddeles fem dage før af hensyn til madbestillingen.  

 

 

 

Opgaveliste 

(Fællesopgaver) 

# Emne/aktivitet Deadline Ansvar 

1 Persondataforordningen – privatlivspolitik, gennemgang af processer, 

placering af dataansvar. 

Hurtigst 

muligt 

Catharina 

(og Ole?) 

2 Persondataforordningen – databehandleraftaler Hurtigst 

muligt 

IKC 

3 IKC bliver bedt om at lave en opgørelse på baggrund af Ophardt og de 

offentliggjorte stævneresultater.  

Estimat over den enkelte klubs forventede stævnedeltagelse for den 

kommende sæson udarbejdes. På den baggrund kan der udarbejdes 

en opkrævning for den nye sæson.   

 Jan 

4 Kontoadgang til Catharina – sendes rundt på mail m.h.p. underskrift.  Ole 

5 opbevaring af person(følsomme) data på Ekstranet – ja det kan vi 

godt. Ole laver struktur. 

 Ole 

6 alle frivillige og ansatte får @faegtning.dk – e-mails – er blevet bestilt 

d. 4.9. 
 Ole 

7    

 


