
 
 
Bestyrelsesmøde – 28. august 2019 
 
Deltagere: Jan – Peter L. – Peter Z. - Gre – Catharina - Louise 
Afbud: Marianne Falk og Erik Pock - Jasper 
 
Gæst: Inger Marie Godvin 
 
Referent: Marianne Ipsen 
 
 
Dagsorden: 
 
Nyt punkt udenfor dagsorden: Ekstranettet. 
 
Rie præsenterede Ekstranettet i forbindelse med at der skal oprettes grupperum og beskrivelse 
hvordan DFF kan opbevare dokumenter. 
Hvordan gør vi? Hvad skal vi lægge på ekstranettet? Catharina opretter grupperum og laver en be-
skrivelse af strukturen. 
 
Der mangler en opdatering af fortegnelseslisten – Catharine sender en mail ud for at sikre at alle 
står rigtigt! 
 
Der skal beskrives de processer de enkelte udvalg har – hvordan behandler vi f.eks. lægeerklærin-
ger?  
Det er besluttet at DFF bruger ekstranettet til opbevaring af dokumenter. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden – med tilføjelser – da der manglede et punkt fra Eliteudvalget 
samt et punkt omkring Dommerlisten. 

 

2. Meddelelser fra formanden 
1. DIF’s politiske program 

Deltaget i møde med input til det politiske program.  

2. Stockholm seminar 

Nordisk uddannelse – det blev godkendt, at Louise og Jan deltager i mødet. De olympi-
ske kriterier skal bl.a. diskuteres. 

3. Meddelelser fra udvalgene 
1. Uddannelsesudvalg 

Mødes i september – plan skal være klar for træneruddannelsen.  

2. Stævne/lejr 

Vi har ikke modtaget noget fra Marianne. Iflg. Jan er sommerlejren gået rigtig godt – 
105 deltagere. 

3. Talent/elite 



Har afholdt 2 møder – har brugt tid på hvilke opgaver som bliver løst. Kan det gøres 
smartere? 

Når oversigten er færdig, vil den blive sendt til bestyrelsen. 

Sportschefen arbejder på at skaffe nogle flere midler og det ser ud til at det er lykkes 
med Team Danmark. 

4. Udviklingsudvalg – Erik kan ikke deltage om onsdagen – ingen yderligere kommen-
tarer. 

 

4. Emner til beslutning/diskussion i bestyrelsen  
1. Forretningsorden 

Skal sanktioneres iflg. de ændringer der er lavet. Flytte den nye struktur ind i den 
gamle. 

Forretningsorden godkendt nu! 

2. GDPR ok. 

 

3. Kasserer funktionen 

Gre trækker sig – dette er taget til efterretning. Gre trækker sig også helt fra bestyrel-
sen. 

Vi er i gang med en overdragelsesfunktion til IKC-økonomi – så opgaverne kan overta-
ges og vi iværksætter en opgave med at finde en ny kasserer/økonomiansvarlig. Vi skal 
sikre en proces for udbetaling til udvalgene.  

4. Sportschefens rolle og jobbeskrivelse 

Indspark til en kommende strategidag. 

5. Sportschefens involvering i British Fencing 

Mentorprogram.  

6. Udtagelseskriterier for Kadet og Junior  

Eliteudvalget er opmærksomme på de udfordringer/problemer der er – der er behov for 
en analyse – efter 2 år så kan vi måske sige hvordan det skal se ud.  

7. Mediepolitik – på sociale medier 

Der er en beskrivelse på de enkelte sites hvad der skal/kan/må lægges på siden. 

8. Flere Fægtere i Danmark 



Der er gang i voksenholdet i Nyborg og Ringe iflg. Mads. De nye klubber er med til 
stævnerne. 

9. Licens spørgsmål (se mail fra Maiken) 

Kan man have den nationale licens via Ophardt – 3 forskellige licenser – kan dette op-
kræves via Ophardt – dvs. nationale, EFC og FIE licens? Sekretariatet tager kontakt til 
Sonja/Ophardt om Ophardt kan løse dette? 

Sekretariatet undersøger hos Sonja/Ophardt muligheden for et kursus i administrations-
delen i Ophardt. Dette skal være over en weekend, så klubberne også kan deltage i 
stævnedelen. Vi skal undersøge prisen for sådan et kursus.  

10. rekruttering i klubberne (mail Peter Zacho) 

Peter Z. efterspørger trænere til skoleaktiviteter. Det ville være fint at have f.eks. en job-
børs. Det skal undersøges om der kunne findes nogle midler til at putte i et sådant pro-
jekt. 

11. Forslag fra Eliteudvalget – Eliteprojektet. 

Forslaget bliver trukket tilbage i den nuværende form. Der bliver udarbejdet nyt. 

12. Dommerliste 

Nye dommerlister – hvem sørger for det? Skal beskrives  

Hvem skal indstilles til dommerlisten hos EFC og FIE -?  

Det bliver Mads Hejrskov – Martin Brandt Rasmussen. Jan sender besked. 

5. Økonomi 
1. Status på IKC 

Underskrifterne til banken er klar, men der mangler dokumentation fra hvert bestyrel-
sesmedlem, så IKC kan få adgang til banken og tage over. 

2. Status på økonomi 

Stævneopkrævninger er ikke opkrævet. 

Regnskab for en træner og finsk massør til Jan - Danmark har betalt for kosten.  

Gre giver besked til IKC.  

6. Eventuelt  
1. Økonomi seminar – heldagsmøde – Jan vil gerne indkalde til et møde. Hvem skal 

deltage? Møde i november? 
2. Peters møde med Erra repræsentant. Peter viste tøj fra Erra. De vil gerne være 

tøj-sponsor – vi får et forslag på hvad de kan. De laver partnerskaber.  
3. Henvendelse fra HVDO – nåede ikke at få dette med i referat. 
4. Det videre arbejder med nye initiativer - nåede ikke at få dette med i referat 

 
Næste møde: onsdag den 25. september 2019. 
 


