
 
 

 

Møde 

Titel Bestyrelsesmøde 

Dato Dato: 26. november 2019 

Deltagere Jan Sylvest (JS),  
Catharina Winterberg (CW) 
Peter Zacho (PZ) 
Marianne Falk Portved (MFP) 
Louise Seibæk (LS) 
Peter S. Linnemann (PL) 
Gæst: Sportchefen Laurence  
 

Fraværende 
 
Referent 

Jasper Carlsen (JC) 
Erik Pock (EP) 
Marianne Ipsen, IKC 
 

Kopi sendt til (cc) DFF 

Formål 

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden 

Referatpunkter 

 

# Dagsorden Kommentar 

 

0 

Besøg 

 

Karina kommer og informerer om skabeloner / bilagsark på næste 

bestyrelsesmøde i januar. 

1. Besøg af Laurence for at fortælle om udtagelseskriterier. 

Laurence redegjorde for hvordan udtagelserne har været gjort – hhv. de 

objektive og subjektive udtagelser.  

Sportschefen bekræftede, at udtagelseskriterier for Kadet og Junior hold vil 
være baseret på objektive kriterier baseret på rangliste/resultater af sidste 
stævne hvor de bedst placerede vil blive udtaget til hold 1, de efterfølgende 
hold følger samme princip. Kun i tilfælde hvor der ikke er datagrundlag for 
udtagelse vil subjektive kriterier blive benyttet, disse skal alle kommunikeres 
klart på skrift til de involverede fægtere. Hvis en fægter ikke ønsker at fægte 
hold uanset af hvilken årsag, er det accepteret og Sportschefen vil tage det 
”case by case”. 

Hvad har Laurence gang i pt: 

• Støtteordning med Team Danmark – det ser positivt ud. 
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• Der er nedsat en arbejdsgruppe.  

 

 

 

 

 

 

 

1 

DM ugen 

Marianne fortalte om projekt DM ugen i 2021. 

Uge 21 – 21.-27. juni 2021 - i Ålborg   

Skal vi deltage og med hvad? Vi skal fægte i Musikkens Hus. Der vil blive ca. 1 times 

TV. Vi kan godt have sponsorer. Vi skal vise det bedste vi har. Vi kan godt have alle 

vores våben – finaler både M/K. Vi kan godt få fredag den 25. juni / aften.  

Evt. HEMA opvisning på Strandpromenaden – eller en finale? 

Det blev besluttet at vi deltager! Marianne arbejder videre med dette. 

 

 

2 
Dagsorden 

Godkendelse – ok efter de foranstående punkter. 

 

 

3 

Orientering fra 

formanden 

1. FIE Kongres – Jan deltager. 

1. Stævnestruktur - møde omkring dette med bl.a. Tyskland, England…. F.eks. 
hvor mange deltagere skal der være til World cup mm.  
2. - Nordic fysio - møde omkring dette i forbindelse med FIE kongres. 

2. Strategidag om økonomi: søndag den 26. januar hos Catharina kl. 10.00 – 
16.00 

3. alm. Status -  
4. Nyt fra Niels Parsler – indsamler til kårdelandsholdet.  

3 Orientering fra 

udvalgene 

Stævne- og 

lejrudvalget 

Det kører så godt –stævneinvitationerne er godt på vej ud – er tidligt ude. Holder 

møder 1-2 gange om måneden.  1. udkast af stævnereglement er i gang med at 

blive gennemgået. Det ser ud til at udlånt udstyr er repareret. Udvalget skal i gang 

med at søge fonde til udskiftning af udstyr. Nye plakater til klubberne.  
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 Talent- og 

eliteudvalget 

Intet møde siden sidst. Der har været afholdt møde med Majken, Catharina og 

Marianne Ipsen omkring GDPR mm. Catharina opretter nye grupperum. 

Der er lavet en CDD e-mail.  

Der har været afholdt kvalifikationsstævner – hhv. på kårde og fleuret. 

Den 5. klub er ved at være på plads – det bliver formentlig Kalundborg FK.  

 

 Udviklings-

udvalget 

Erik var ikke til stede. 

Jan skal til møde med Martin og DIF – angående spor 1 og spor 3. 

 Uddannelses-

udvalget 

 

Har ikke haft møde – men har haft et arbejdsgruppemøde.  
Udvalget har møde morgen. Dommeruddannelse. 
Træneruddannelse.  
Jan og Peter har haft møde med EREA omkring tøj – hvilke muligheder der er. 
Der kommer et oplæg.  
 

4 Orientering fra 

komitéerne 

1. Forslag fra veterankomite – sendt til bestyrelsen. 
Udtagelseskriterier til VM og til EM-hold. 
 
Forslaget blev tilrettet lidt – og herefter godkendt. 
Bliver lagt på hjemmesiden af sekretariatet, når det færdige er modtaget. 
 

5 Emner til 

beslutning 

1. Budget 2020: Har I nogen input til kassereren? 
Eliteudvalget /Louise sender input med tal til Jasper. 
Udvalgene skal sende evt. forslag til ændringer af budget hurtigst muligt. 
Næste bestyrelsesmøde bliver den tirsdag den 17. december kl. 18.00 – eneste 
punkt er Budget 2020. Mødet holdes hos IKC – 3. sal. 

6 Økonomi  Tallene er udsendt først i november. 

Karina får lavet filtre på de kommende regnskaber, så det bliver lettere at læse de 
enkelte udvalg. 

7 Evt.  1. Medaljer. Jan vender tilbage snarest. 

2. Video – hvem godkender disse?  

FIE video omhandlende Senior Kårde Landsholdets EM sølvmedalje er en flot 

video, men desværre meget mangelfuld, der er ensidigt fokus på 3 af holdets 4 

fægtere. Hvem har godkendt denne video inden den blev lagt på FIE 

hjemmeside? Louise vil tale med Sportschefen og få dette afklaret så vi kan få 

etableret en proces for hvordan medier skal behandles i fremtiden. 

 



 
 

 

# Dagsorden Kommentar 

 

 Kommende 

datoer 

• Tirsdag den 17. december 2019 (NY) 

• Søndag den 26. januar 2020 (NY) - Strategidag 
• 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    

    

    

  


