
 
 

 

Møde 

Titel Bestyrelsesmøde 

Dato 7.11.2018 

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

Jasper Carlsen på skype, Peter Linnemann 

referent: Marianne Ipsen 

Fraværende Marianne Falk-Portved – Jørgen P. Kock 

Kopi sendt til (cc) DFF Martin Wiuff 

Formål 

Bestyrelsesmøde 

Referatpunkter 

 

# Dagsorden Kommentar 

 

1 

Godkendelse af 

referat 
Ingen kommentarer til referat – godkendt – lægges på hjemmesiden 

 

2 

Godkendelse af 

Dagsorden 
Godkendt 

 

3 

Orientering fra 

formanden 

Nordic Congres – vi kan ikke afvikle NM – formentlig siger vi nej tak. Jan melder 

dette tilbage. Har sagt ja til Fleuret i 2020.  

FIE Congres -Jan orienterede – at man ønsker ikke at fjerne de hvide lamper. Jan 

har møde med de nordiske kolleger omkring forskellige emner.   

Materielforvalter – Nikolaj stopper – vi har slået stillingen op på hjemmesiden og 

FB - Nikolaj fortsætter til vi har fundet en anden.  

Møde med Projektkonsulent om kørsel – drøftelserne fortsætter med den daglige 

leder. 

Ny organisationsstruktur – der har været holdt 2 møder. Der blev bl.a. diskuteret 

navne på udvalg.  Næste møde 5. dec. om Vedtægtsændringer. 

4 Emner til 

beslutning 

Kommissorium for HEMA-komité – ingen kommentarer til dette.  HEMA er 

kommet med som opvisningssport – European Game. Kommissoriet er godkendt.  

Dommerlisten – hvem skal have ansvaret. 
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Politik for debat, korrespondance og beslutninger på Email: Simple ting kan vi 

afgøre på mail – tungere ting må være på bestyrelsesmøde – så må der indkaldes 

til ekstraordinært bestyrelsesmøde. Dette bør indgå i forretningsordenen. 

Bestyrelsens mail system fungerer ikke optimalt. Hvilke andre muligheder kan der 

være? Ole spørger IKC/Helge og undersøger andre muligheder. 

Louise beder bestyrelsens medlemmer om at holde sig opdateret når der udsendes 

email.  

GDPR.  

Ansvarlig: det er bestyrelsen som bliver ansvarlig og som udpeger en person. Det 

bliver Catharina Winterberg, som er kontaktperson. 

Emails – Data: Møde om håndteringsprocesser: Catharina finde en dato for møde. 

Håndtering af dommer til EM/VM - I dag Formandsopgave – Fremtiden? Drøftet 

tidligere – se ovenfor. 

5 B&U Der har været afholdt møder over tlf. angående bl.a. sommerlejr i Kalundborg. 

Jasper ønsker hjælp. Sabelstævnerne kører godt.  Mahauts julestævne – her kører 

planlægningen. Der har været afholdt møde med Michael Fornitz Grøndals 

Multicenter. 

6 Elite og talent Louise orienteret om hvad der er i gang. Er p.t i evalueringsproces med 

sportschefen. Forventes færdig i løbet af november måned. Kigger også på 

akkrediteringer i forbindelse med EM/VM. Kigger på krav til OL for hhv. individuelle 

og hold i samarbejde med Laurence. Skal have fastsat succes kriterier for 

talentudvikling. Mangler nogle mål at måle på.  

7 Bredde Stævne og lejre: Det er i korthed arbejdsgruppens opgave, at: 

 Analysere og vurdere fremtidigt behov – ud fra nuværende udbud af 
stævner og lejre, forventet medlemsfremgang, sportslig udvikling for alle 
og talentudvikling (ATK). 

 Udarbejde implementeringsplan, der kvalitetssikrer og udvikler stævner og 
lejre, samt indeholder tiltag, der sikrer indfrielse af slutmål om øget 
deltagelse.  
Gennemføre høring og evalueringer 

Lejre 

Arbejdsgruppen har gennemgået og drøftet input fra ”brainstorming”. Der er 

enighed om, at antallet og kvaliteten af  de nuværende lejre er tilfredsstillende. 

Det er vigtigt, at de 2 sommerlejre ikke bliver afholdt i samme uge. Der var enighed 

om, at begge lejres tilbud komplimentere hinanden. Eneste punkt der kan stilles 

spørgsmål til er hvor meget tilskud DFF lejren stadigvæk bør få og hvordan dette 

nedtrappes som tidligere aftalt. 
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Aktion: For at kvalitetssikre og forbedre de nuværende lejre skal der 

udarbejdes et spørgeskema der bruges til alle lejre, også 

træningslejre for bruttolandsholdet samt træningssamlinger i 

forbindelse med world cups. Dette vil give et sammenligneligt 

datagrundlag og herigennem tilsikre at vi fanger ”best og worst 

practice” så vi konstant kan tilsikre kvaliteten af de nuværende lejre. 

Vi vil tage udgangspunkt i de spørgerskemaer der allerede benyttes 

og videreudvikle disse. Vi vil tage kontakt til sportschefen og 

koordinere indsatsen. 

Stævner 

Målet er få flere deltagere til de nationale stævner i Danmark og stævnekulturen 

skal ændres. Hovedpunkterne i stævnekulturen, vi gerne vil have ændret er: brug 

stævnerne til dygtiggørelse, fremfor kun at deltage når man kan vinde, brug dem 

til klubture. Brainstorming input er ligeledes blevet gennemgået og drøftet. Der er 

ingen tvivl om, at vi bør få mere input fra ”fægte Danmark” da der er mange 

holdninger og behov vi bør afdække. Vi har en lang række punkter vi skal have 

konkretiseret og involveret klubberne i. PT mangler vi en enkelt repræsentant i 

arbejdsgruppen vi har 4 repræsentanter fra bestyrelsen, og 1 klubrepræsentant. 

8 Veteran/lægeud

valg 

Der er afholdt træningslejr i Gilleleje over 2 dage i september med 20 deltagere. I 
oktober havde vi 9 fægtere med til VM i Livorno, Italien. De bedste resultater var 
en 8. plads til Lene Jensen på fleuret og en 12. plads til Reinhardt på kårde. 

9 Økonomi Status 2018 – alt er bogført iflg. Ole K. Jan beder om at få tallene vist inkl. 

budget.  

På mødet den 5. december skal tallene fremlægges. Ole skal have forventede 

udgifter fra udvalgene for resten af året – senest den 25.november. 

Budget 2019 – tages på mødet den 5. december  

Licensopkrævning – er ikke opkrævet endnu. Kadet og opefter kr. 150,-  

Opkrævning af EM/VM kadet og Junior – VM er opkrævet – EM er endnu ikke 

opkrævet. 

Der efterlyses økonomisk rapport fra kassereren til bestyrelse/udvalg 

alternativt nogle møder især for eliteudvalget. 

10 Evt.  Email fra Majken Linnemann - er klaret!! 

DM senior – Peter svarer DIF. 

Proces efter beslutningen på repmøde – angående danske licenser. Iflg.  

referatet, skal klubberne opkræves i december måned. Catharina laver et 

forslag til nyhed 
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Opdatering af hjemmeside - email adresser – Ole mangler at opdatere med de 

sidste.  

Klagevejledning mangler 

Majken efterlyser en liste over hvad man kan henvende sig til Martin W. om? 

 

 

 

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 Indkaldelse til møde den 5. dec Hurtigst 

muligt 

? 

    

 

  


