
 
 

 

Møde 

Titel Bestyrelsesmøde 

Dato 30. oktober 2019 

Deltagere Jan Sylvest (JS),  
Catharina Winterberg (CW) 
Peter Zacho (PZ) 
Marianne Falk Portved (MFP) 
Louise Seibæk (LS) 
Peter S. Linnemann (PL) 
Jasper Carlsen (JC) på skype 
 

Fraværende 
 
Referent 

Erik Pock afbud 
 
Marianne Ipsen, IKC 
 

Kopi sendt til (cc) DFF 

Formål 

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden 

Referatpunkter 

 

# Dagsorden Kommentar 

 

1 
Dagsorden OK – GDPR venter til næste gang – IT-instruks næste gang -Catharina. 

 

2 Orientering fra 

formanden 

1. NM Kadet og Junior – flot stævne – godt afviklet! Jan har lovet et budget til 
næste gang for fysioterapeut – til Salt Lake City.  

2. Sabel-mesterskaber afholdes i Finland i 2020 sammen med junior Kårde. 
Danmark har fleuret i 2020. 

3. Jan udsender dokumenterne for den kommende FIE kongres 

 

3 Orientering fra 

udvalgene 

Stævne- og 

lejrudvalget 

 

 

Arbejder meget intents. Har møde hver måned. Arbejder med at få en stævneplan 

op at stå.  

Har fået et nyt medlem i udvalget. 

Er i gang med udstyret – vil gerne vide hvad der er af penge? 
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Vi køber ikke noget nyt i år. Søg gerne nogle fonde til indkøb af nye oprullere.   

Næste møde i udvalget er i morgen den 31. okt.  

Er i gang med at gennemgå Reglerne til stævnerne. (Pia og Martin) 

 Talent- og 

eliteudvalget 

Værdi-workshoppen er nu næsten kommet i mål. Materialet bliver udsendt når det 

er renskrevet.  

Sportschefen har lavet et skriv om hvad han arbejder med. Dette kan fås hos 

Louise. 

Er i gang med at evaluere kvalifikationskravene. Har bedt trænerne komme med 

input.  

Et forstærket samarbejde med trænerne og Laurence er startet op. Også her er der 

et skriv omkring hvordan dette samarbejde skal være.  

Der blev udleveret en ”Oversigt holdudtagelse – sæson 2019-20” – se vedhæftet 

referatet. Dette blev drøftet, og der var behov/ønske om,  at vi inviterer Laurence 

med til næste møde for gennemgang af dette! 

Kvalifikationsstævne 16. – 17. november. Hellerup og Trekanten afholder. Dommer 

er på plads.  

Laurence barsel – salary reallocation. Se specifikation vedhæftet. Oplægget 

godkendt af bestyrelsen. 

Forløb vedr. udvikling af projektforslag til Team Danmarks strategiperiode 2021-

24: Laurence har talt med Team Danmark – der er skiftet DIF-konsulent – hvad 

betyder det for den videre proces? Der er nedsat et arbejdsudvalg i forbindelse 

med ovenstående.  Se vedhæftet. Der foreslås fra bestyrelse en udvidelse af 

arbejdsudvalget. 

 Udviklings-

udvalget 

 Afbud fra Erik – 

Jan havde modtaget en e-mail om ønske af Indkøb af udstyr (måtter) til HEMA – 
koster kr. 16.000,- . 

Det blev aftalt, HEMA bruger de resterende midler tilsidesat til deres møder i år 
(2019) på at dække ca. 8000 kr. DFF dækker teknisk set restbeløbet, idet det 
betales i regnskabsåret 2019, men med en forventning om at HEMA har 
overskydende midler fra møder i 2020 som dækker i hvert fald hovedparten af de 
resterende kr. 8000 kr. 

Nye klubber – status? Her kommenterede Jan lidt – det går godt overordnet. 
Derudover blev der spurgt ind til - hvordan hjælper vi eksisterende klubber – som 
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har stor nedgang i medlemstal? Hvordan bliver der taget hånd om dette? Det er 
her Martin klubberne kan trække på i den henseende.  

 

 Uddannelses-

udvalget 

 

Dommeruddannelsen: Nu skal vi i gang. Der er en arbejdsgruppe i gang. Møde i 
næste uge. Tanken er at køre efter Lars Roas, Roskildes model. Et 8 ugers kursus. 
Opstart i 1. kvartal 2020. Undervisningen skal foregå i klubberne. 
 
Træneruddannelse her kommer der et oplæg. 
 
Børnefægtefonden – kunne det være noget? Bestyrelsen synes det er en god ide, 
så Peter går videre og hører mere omkring hvordan man kommer i gang med 
dette.  
 
T-shirt – Erra? Peter vender tilbage herom til næste møde. 

4 Orientering fra 

komitéerne 

1. Veterankomité 
Der var kommet en forespørgsel om - Hvordan bliver man udtaget til deltagelse til 
VM? Hvordan kvalificerer man sig? Hvad er udtagelseskriterier? 
P.t. er der ingen. 
 
Der er behov for at vi får et forslag til udtagelseskriterier fra Veterankomitéen til 
næste bestyrelsesmøde.  

 
 
 

5 Emner til 

beslutning 
 

6 Økonomi 1. Status – der var fremsendt økonomioversigt i forbindelse med indkaldelse til 
mødet. Bestyrelsen vil fremover modtage en økonomioversigt hver måned. 
Der var ønske om at få en oversigt for hvert udvalg. 

Jan ønskede også fremtidigt at have et forecast på økonomioversigterne. 

2. Budget 2020 - Budgettet skal tilrettes med de sidste ændringer. 

Hvert udvalg har til opgave at komme med deres ønsker til ændringer til 
budget 2020. 

Næste bestyrelsesmøde er også et budgetmøde dvs. den 26. november i IKC. 

Karen Lachmann fonden – Jasper er i dialog med Ole Kokborg omkring dette.  

7 Evt.  Peter fortalte kort om DIF budgetmødet, som han deltog i, da Jan og Catharina ikke 
kunne.  
Medaljer – indkøb af nye: Det blev vedtaget at det fortsat skal være det ”gamle!” 
design, når der skal bestilles nye medaljer. Jan undersøger om vi har rettighederne 
til designet, så vi selv kan bestemme hvor de skal købes. 
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 Kommende 

datoer 

 

• 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 
 

 

Opgaveliste 

(Fællesopgaver) 

# Emne/aktivitet Deadline Ansvar 

1    

2    

    

    

  


