
Udviklingsudvalget - Kommissorium pr. april 2019: 
 

1 
 

Hjemmel: Udvalget er et vedtægtsbestemt stående udvalg, jf. DFF’s Vedtægter § 21. 
Kommissorium udarbejdes af Bestyrelsen, jf. § 21, stk. 2. 
 
Sammensætning: Jf. § 22 stk. 2 består udvalget ”af en formand, tre medlemmer samt en 
suppleant. Formanden, to af udvalgets medlemmer samt suppleanten vælges på 
repræsentantskabsmødet. Et medlem udpeges af Bestyrelsen, jf. § 14.”  
 

Ansvarsområde:  Udviklingsorienteret projektarbejde, der omhandler medlemsvækst og 
foreningsudvikling. DFF’s DIF’s Strategiaftale Spor 1 Indsats 1 og 2 er politisk forankret i udvalget. 
 
Arbejdsopgaver: Udviklingsudvalget skal 
 

1. Generelt: 
a. Løbende formulere og justere politikken for DFF’s udviklingsarbejde for breddefægtere og 

foreninger inden for de rammer, der er besluttet af Bestyrelsen. 

b. Holde sig orienteret om den nyeste viden om breddeidræt og foreningsarbejde. 

c. Inspirere, rådgive og støtte foreningsudvikling i eksisterende foreninger samt initiativer til 

oprettelse af nye foreninger. 

d. Inspirere, rådgive og støtte lokale initiativer vedrørende udviklingsaktiviteter for børn, 

unge og voksne. 

e. Arbejde projekt- og udviklingsorienteret med rekruttering og fastholdelse af børne-, 

ungdoms- og voksenfægtere samt foreningsudvikling, ud fra DFF’s mål og strategier for 

udviklingsarbejde for breddefægtere og foreninger, herunder: 

2. Specifikt: 
a. Monitorere Spor 1 Indsats 1 – Flere fægtere gennem flere nye klubber i Vestdanmark, som 

DFF’s Projektkonsulent og Udviklingskonsulent er udførende på.  
b. Monitorere Spor 1 Indsats 2 – Klubudvikling i eksisterende og nye klubber, som DFF’s 

Udviklingskonsulent er udførende på. 
c. Monitorere Spor 3 Indsats 2 – Ny, implementeret frivillighedsstrategi i DFF, som DFF’s 

Udviklingskonsulent er udførende på i 2. halvår - for i 2020 at indgå aktivt i arbejdet. 
d. Bidrage til idéudvikling af nye, kommende projekter – ud fra pkt. 1. 

Udvalget har pligt til at holde Bestyrelsen underrettet om alle sager af ekstraordinær karakter og 
at besvare alle spørgsmål, som måtte stilles af Bestyrelsen vedrørende dets virksomhed. 
 
Sæde i andre organer: Udvalgsformanden har sæde i DFF’s Bestyrelse, jf. § 22 stk. 3, og i 
Styregruppen for Spor 1 Indsats 1 (sammen med DFF’s bestyrelsesformand). 
 
Budgetansvar: Fra 2019: Konto nr. xxxxx-yyyyy. Beløb 2019-budget: zzz.zzz,- kr. 
 
Løbetid og fornyelse: Løbetid maj 2019 - december 2019. Opdateres 2020. 
 

Vedtaget af DFF’s Bestyrelse d. 05.12. 2018.  

http://www.faegtning.dk/projekter/klubstartsprojekt-vestdanmark-2018-2021/
http://www.faegtning.dk/projekter/klubudviklingsforloeb-2018-2021/
http://www.faegtning.dk/media/3828/strategiaftale-2018-21-spor-3-alene-final.pdf

