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# Dagsorden Kommentar 

 

1 
Dagsorden OK 

 

2 

Orientering fra 
formanden 

Jasper Carlsen er nu indtrådt i bestyrelsen i stedet for Gre, der er udtrådt. 
Jasper træder ind som kasserer. Der skal aftales overlevering af mail m.v.  

1. Stockholm seminar. Louise og jeg deltog i et par spændende dage, hvor der 
blev drøftet good goverance, herunder problematikken i til stævner at 
repræsentere et lille land, hvor der opleves uhensigtsmæssigheder fra 
dommernes side i kampe mod større anerkendte nationer. Jan kommer til at 
deltage i et udvalg, der skal se på stævnestrukturen. Samlet set et interessant 
seminar med en del gode oplæg.  

2. Nordic kongres: Sandefjord i Norge den 18. – 20. oktober 2019. Her skal 
regnskabet for de to fysioterapeuter bl.a. præsenteres og forsøgsordningen 
skal evalueres. Derudover arbejdes der videre med Nordic Fencing Festival.  

3. FIE kongres: 30.  nov. til 1. dec. 2019 i Lausanne (CH).  
4. Budgetmøde i DIF. 4-5. oktober 2019. Jan er i Oslo til SWC og Catharina og 

Louise til SWC Trekanten International. Den 4. oktober er der ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde i DIF og den 5. oktober er budgetmødet. Jan hører 
Peter L., om han kan tage mødet.  
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Stævne- og 
lejrudvalget 

-  

 Talent- og 
eliteudvalget 

Der arbejdes videre med den reviderede plan for eliteklubber og cheftrænere på 
eliteprojektet, samt opstart på samarbejde mellem klubber og træener inden for 
bruttolandsholdet. Nyt forsalg forventes sendt til bestyrelsen inden næste møde. 

Som det er blevet offentliggjort på forbundet hjemmeside er ansøgningen om 
støtte til Patrick Jørgen blevet imødekommet af Fonden til støtte for dansk brede 
og eliteidræt. Derudover har hele herre kårde holdet fået status som Team 
Danmark atleter med dertil hørende fordele. For yderligere information se 
hjemmesiden.  

Louise har været med på første del af Nordic International Leadership Education. 
14 forbund var repræsenteret. Af denne gruppe vælger DIF fem ud til deltagelse i 
resten af uddannelsen, som strækker sig over yderligere 4 gange af 2 til 3 dage.  
[Det bemærkes, at Louise klarede nåleøjet og efterfølgende er blevet udtaget til 
deltagelse i uddannelsen. ] 

Laurence går på forældreorlov i 2 måneder i december og januar. En del af de 
sparede lønudgifter går til Laurences deltagelse i DIFs sportschefuddannelse. 
Første del er afsluttet og der mangler tre moduler. Udgiften til kurset fordeles med 
halvdelen i 2019 og halvdelen i 2020.  

Samarbejdet mellem EU-formanden og sportschefen udbygges mhp at fremme de 
fælles mål.    

Næste EU-møde den 30. sep.  

 Udviklings-
udvalget 

Styregruppemøde 8. oktober i forhold til vækstprojektet vest Danmark – spor 1 i 
strategiaftalen. Der kommer en tilbagemelding på næste bestyrelsesmøde. 

Erik arbejder på at finde medlemmer til de ledige udvalgsposter.  

 Uddannelses-
udvalget 

 
-  

4  

Emner til 
beslutning 

1. GDPR Status – Der har været problem i forhold til adgangen til at oprette 
brugere i Ekstranettet. Dette er ved at blive løst. Som der blev orienteret om 
på sidste møde, skal hvert udvalg gennemgå fortegnelseslisten, som ligger på 
Ekstranettet og opdatere dette i forhold til udvalgets behandling af 
oplysningerne. Yderligere proces tilgår udvalgenes formænd snarest. 

2. Licenssystem – Der arbejdes videre på forslaget fra Trekanten og Hellerup i 
forhold til administreringen/bestillingen af licenser. Der udestår spørgsmål 
sendt il Ophardt. Indtil nyt systemet foreligger administreres i henhold til de 
gældende retningslinjer på området.  
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3. Karen Lachmann fonden (5.000 kr.) – To medlemmer var inhabile og deltog 
ikke i voteringen. De tre tilstedeværende valgte en kandidat og de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer bliver efterfølgende hørt, om de kan tilslutte sig valget. 
Legatet vil blive overrakt til Trekanten International. [I år blev modtageren af 
legatet Natalja Stiller.] 

4. Datoer for kadet/junior og senior DM 2019-2020. Kadet/junior placeres den 
16. og 17. maj 2020 i Kalundborg. Placeringen af senior DM afventer 
placeringen af OL-kval.turneringen.  
 

5.   Forretningsorden – opdateret forretningsorden offentliggøres på 
hjemmesiden.   

5 Økonomi Status på økonomi: IKC har netop fået adgang til DFFs konti og kan påbegynde 
arbejdet med at håndtere DFFs økonomi.  

Status på IKC: Jan mødes med IKC i morgen m.h.p. at gennemgå en del bilag. Da 
proceduren er, at det er udvalgsformænd selv der skal kontere bilagene/angive 
konteringskonto, kan der være, at nogle af bilagene bliver sendt tilbage til 
formændene mhp at få de rigtige kontonumre på i forhold til kontoplanen. Der vil 
også gå opkrævninger ud bl.a. på senior EM og VM.  

6 Evt.  Status på sponsorer 

• Kårdeelite holdet: En ekstern er interesseret i at samle penge ind til kårde 
herre holdet. Der arbejdes sammen med forbundet i forhold til proces.  

• Erra:  Status afventer Peter. 
 

 

 Kommende 
datoer 

• Onsdag den 30. oktober 2019  
• Tirsdag den 26. november 2019  
• Onsdag den 29. januar 2020  
• Tirsdag den 25. februar 2020  
• Onsdag den 25. marts 2020 

Bemærk, at datoerne er opdateret 
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# Emne/aktivitet Deadline Ansvar 
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