
 
 

 

Møde 

Titel Bestyrelsesmøde 

Dato 6. marts 2019 

Deltagere Jan Sylvest Jensen, Louise Seibæk, Peter Linnemann, Ole Kokborg, 

Marianne Falk Portved, Gre Stensgaard og Catharina Winterberg og Jasper 

Carlsen på skype  

Referent: Marianne Ipsen 

Fraværende Jørgen P. Kock 

Kopi sendt til (cc) DFF 

Formål 

Bestyrelsesmøde 

Referatpunkter 

 

# Dagsorden Kommentar 

 

1 

Godkendelse 

af referat 20. 

februar 2019 

Referat godkendt. På Hjemmesiden efter 5 dage. 

 

2 Godkendelse 

af Dagsorden 

Dagsorden blev godkendt – med 

Ekstra punkt under økonomi. 

Samt indlæg fra Martin 

 

3 

Orientering 

fra formanden 

Materiel - 

Skal have repareret flere ting. Det må vente til efter sommer. 

Jan kontakter Mads Eriksen, da vi endnu ikke har fået en ny materielforvalter. 

 

Hemamøde i Odense den 24. ds. Godt møde sammen med Martin.  

De er inviteret med på sommerlejren. 

 

Thomas Koch-mødet – er gået videre med dialog med DIF. 

3.1 

Martin 

Status på repræsentantskabsmødet – indkaldelse: 

Martin gennemgik den nye indkaldelse, som også indeholder en tidsplan. Martin 

sender den opdaterede indkaldelse til bestyrelse og sekretariatet.  

Alle melder ind inden den 19. marts med navne til bestyrelse, udvalg mm. 



 
 

 

# Dagsorden Kommentar 

 

 

 

4 

Meddelelser 

fra udvalgene 

B&U: havde møde i foråret og delte opgaverne op. 

Stævne for Fleuret og kårde – hvor skal det holdes? JAFF eller Aalborg? Der 

arbejdes for at finde en løsning – mangler dato? Det skal være inden 

sommerferien. 

Stævneprogrammet er lavet. 

Breddeudvalget – har ikke noget nyt siden sidst.  

Eliteudvalget: Sportschefen har fået en ordning til Patrick Jørgensen – som Elite-

atlet.  

På næste møde i eliteudvalget skal der drøftes datoer for stævner. 

Jonas Wintherberg Poulsen fik prisen i København som årets talent. 

Veteranudvalget – ikke til stede. Marianne nævnte, at der er træningslejr den 30.-

31 marts.  

 

5 Emner til 

beslutning 
Grænseafsnit mellem Bestyrelse og udvalg. 

1. Ændring af stævnesammensætning 

2. Transport af materiale til stævner 

3. Dommeruddannelse og uddannelser generelt 

4. Udtagelse af dommere til EM/VM 

5. Kriterier for udtagelse af alle aldersgrupper 

6. Branding (Landsholdsdragter) 

7. Sponsorater 

8. Ansattes arbejdsbeskrivelser og vilkår 

Kommentarer til Peters forslag ovenfor. Vigtigt at man ved hvad man som 

bestyrelse kan/skal/må og som udvalg ligeledes. Hvornår er det f.eks. bestyrelsen 

der skal ind over inden beslutning træffes. Vi skal måske følge op på vores 

kommissorier – er de fyldestgørende eller skal der opdateres.  

Hvis udvalgene rapporterer, hvad de har gjort og hvad de vil gøre fremover, så 

bestyrelsen er informeret sikrer vi også bedre kommunikation. Udvalgene skal 

informere bestyrelsen.  



 
 

 

# Dagsorden Kommentar 

I forbindelse med nye tiltag eller ændringer der vurderes af principiel karakter, fx 

ændring af stævnesammensætning eller ny dommeruddannelse, skal udvalget 

sikre at der er en høring/præsentation til bestyrelsen INDEN endelig beslutning 

træffes. Dette vil sikre, at vi benytter de samlede erfaringer og kompetencer i 

bestyrelsen til at få dækket alle vinkler skulle det ikke allerede være tilfældet. Det 

giver ligeledes bestyrelsesmedlemmer bedre mulighed for at blive klædt på til at 

stå på mål for beslutninger 

 

6 Økonomi Karen Lachmann 2019 - hvornår skal den uddeles? Hvornår er fristen? Uddeles på 

Trekanten International - 5.-6. oktober. 1. september frist for indstilling. 

 

Status på overdragelse af kontering til DIF – fra maj måned er IKC klar til at køre 

nye forbund ind med deres nye system. Klar til både kontering og udbetalinger. 

Den nye kasserer-rolle bliver en nemmere funktion. Det nye program er med et 

budgetmodul. 

Der er tilslutning til at overgå til DIF/IKC økonomi. 

 

Status på økonomi 

Der har været lidt efterposteringer – pt. er der et underskud på ca. 18.000. 

Ole foreslår at man fakturerer årligt for licenser ved årets afslutning, hvad enten 

det er FIE eller EFC licenser og klublicenser. 

 

Hvis vi har problemer med at inddrive skyldnere? Hvad gør vi? Enighed om, at vi 

må se på det fra sag til sag – et forslag kunne være en afdragsordning. 

 

Louise spurgte ind til VM afregningen – hvornår mødes vi omkring dette? 

 

7 Evt.   

Vedrørende landsholdsdragter – hvornår skal de bruges? Ikke bruges? 

Eliteudvalget udarbejder et lille skriv omkring dette. Code of Conduct. 

 

Til næste møde: Hvem skal være årets forbundsfrivillige? - Året klub? 

 

Næste møde 26. marts kl. 17.30. 

 

 


