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DFF bestyrelsesmøde, onsdag den 3. juli kl. 18.00 i Idrættens Hus, Brøndby 

Tilstede: Catharina Winterberg, Marianne Falk Portved, Peter Linnemann, Louise Seibæk, Jan Sylvest 
Jensen, Gre Stensgaard 
Fraværende: Peter Zacho og Erik Pock  
Referent: Inger Marie Godvin (IKC) 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Tilføjelse punkt 2, forslag fra talent- og eliteudvalget 

Dagsorden godkendt 

 

2. Status fra sportschef Laurence Halsted 

• Seneste 2½ år: To top 4 World Cup placeringer for hold, top 8 World Cup individuel placering, 

bronze ved Ungdoms OL og EM sølv for hold. Verdensklasse resultater. 

• Model for træningssamlinger med deltagelse af fægtere fra andre nationer, har vist sig at være en 

succes, ligesom den sideløbende konsulenttrænermodel.  

• Kommende kalender lægger vægt på at danske trænere og fægtere i højere grad deltager samlet 

ved stævner. For at udnytte den gode atmosfære, der er blandt trænere og aktive. 

• Positiv kontakt med både DIF og Team Danmark. 

• JSJ: Super resultater som vil være meget vigtige i forhold til fremtidigt samarbejde med bl.a. Team 

Danmark. Vigtigt at styrke relationer ved at fortælle den gode historie. 

• Louise Seibæk fremlagde talent- og eliteudvalgets oplæg til en professionalisering af talent- og 

eliteområdet.  Skal diskuteres og viderebehandles i udvalget og fremsendes som endeligt forslag 

til næste bestyrelsesmøde. 

• LH opfordrede til at man godkender inden sæsonstart.  

• LH forlod mødet efter behandling af dette punkt. 

 

3. Meddelelser fra formanden 

• Sølv til EM – er behandlet under punkt 2.  

• Status på halvsårssamtaler – Jan har fremsendt al dokumentation. Tilbagemelding fra DIF er 

meget positiv. Man overholder og opfylder aftaler og strategier. Der skal dog være fortsat fokus 

på rekruttering af medlemmer og i tæt samarbejde med klubberne. 

• Der er aftalt møde med DIFs bestyrelsesrepræsentant Anne-Mette Binder. 

• EFC kongres 

2020:  

Junior og kadet EM, Poreč (22.02-03.03.2020)  

EM U23, Liberec (27-31.05.2020)   

Senior EM, Minsk (16-21.06.2020) 
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2021:  

Junior og kadet EM, Belgrade  

U23, Triest  

Senior EM Plovdiv. 

• Årshjul fra udvalg – modtaget fra talent og elite samt stævne og lejr – mangler fra uddannelse, 

udvikling kommer efter sommerferien. Jan samler al information til brug for fremtidigt 

statusværktøj. 

• Dato for DM fastsættes på bestyrelsesmøde den 25. september. 

 

4. Meddelelser fra udvalgene 

Formand - Stævne- og Lejrudvalget 

• Stævne- og lejrkalender sæson 2019-2020 version 1 – fremsendt inden mødet. 

• Man har påbegyndt 20/21 kalenderen. Udfordring med pister i Jylland i forhold til transport. 

Marianne undersøger udgift og dækker indenfor eget budget. 

• Startgebyr samt krav om dommer er en udfordring. Man diskuterede forskellige løsninger.  

• Julestævne kan ikke afholdes Mahaut i 2019– søges erstattet af stævner i Skåne (øst) og Nord 

Tyskland (vest). 

• Der er netop indgået aftaler med ny materialeforvalter. 

• Kalenderen hermed godkendt med ret til at tilføje kårdestævner. 

Formand - Talent og Eliteudvalg  

• Udvalget har primært arbejdet med oplæg fremlagt under punkt 2. 

Formand - Uddannelsesudvalget  

• Forretningsorden udarbejdet og godkendt. Årshjul følger på næste bestyrelsesmøde. Roller og 

ansvar fordelt blandt udvalgets medlemmer.  

• LS efterlyste kursus i Ophardt (stævneafvikling). Dette blev noteret. 

Formand - Udviklingsudvalget  

• Ikke tilstede 

 

5. Emner til beslutning i bestyrelsen  

Forretningsorden til gennemgang 

• Oplæg fremsendt med mødematerialet. Opdateret i forhold til ny struktur. Kommentar ang. 

kasserer vendes med IKC i forhold til kommende arbejdsgange.  Der tilføjes en beskrivelse i 

forhold til beslutninger truffet via e-mail. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved 4 deltagere på 

møder eller 6 via e-mail. Afrapportering samt mødedeltagelse tilføjes for komitéer. 

Retningslinjer for ekstern kommunikation tilføjes. 

• Vedtaget med ovenstående ændringer. Anden godkendelse på bestyrelsesmøde i august.  

GDPR 

• Catharina orienterede vedr. opdatering af privatlivspolitik og IKC databehandleraftale. 

• Fortegnelseslisten er opdateret af Catharina. Gennemgås af alle medlemmer og behandles på 

mødet i august.  
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• Oplæg til ”leveregler”, hvordan man sikrer sig at alle regler overholdes (fremsendt tidligere). 

Behandles i de respektive udvalg og af bestyrelsen på næste møde.  

• Alle mails er opdaterede med unikke login. Louise fremsender information til alle med ny 

mailadresse. Der må ikke viderestilles til private mails.  

• Der afsættes 45 min. til emnet på augustmødet, hvor man også gennemgår ekstranettet.  

 

6. Økonomi 

Status på aftale med IKC 

• Gre har afholdt møde med IKC, som overtager daglig drift for økonomi. Udgiftsbilag skal 

opdateres – og skal fortsat anvendes. 

 

7. Eventuelt 

• Dansker på lederuddannelse 

Tilbud om deltagelse på nordisk lederuddannelse via DIF. Louise Seibæk interesseret. 

• Datoer DM 

Er behandlet.  

• Sommerlejr – deltagelse af instruktør med lyssværd 

JSJ har godkendt udgift til deltagelse af instruktør fra England. Kun udgift til transport og 

ophold.  

• Implementering af ny organisation 

Udviklingsudvalgets årshjul udarbejdes til augustmøde. Medlemmer skal identificeres og 

udpeges. Man diskuterede mulige innovationstiltag, der afholdes separat møde herom (JSJ, LS, 

MFP, PL).  

Bestyrelseskontakt til de tre komitéer blev aftalt: JSJ for Veteran, PZ for HEMA og CW for 

Kommunikation og Sponsor. 

• Møder i kommende sæson (alle kl. 18.00) 

Onsdag den 28. august 2019 

Onsdag den 25. september 2019 

Onsdag den 30. oktober 2019 

Onsdag den 27. november 2019 

Onsdag den 29. januar 2020 

Onsdag den 26. februar 2020 

Onsdag den 25. marts 2020 

 

Der var ikke flere emner til behandling og mødet blev afsluttet kl. 21.45 
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