Brøndby 11. marts 2020

INDKALDELSE TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2020
Kære DFF’s medlemsklubber
Hermed indkaldes til Dansk Fægte-Forbunds Repræsentantskabsmøde 2020
Sted: Fægteklubben Trekanten, Ryparkens Idrætsanlæg, Lyngbyvej 110, 2100 København Ø
Tid: søndag d. 26. april 2020 kl. 08:30-12:00

Dagsorden i henhold til gældende vedtægter med tidsplan:
08.00

Kontrol af stemmer starter 30 min. før mødestart – henvend jer ved indgangen til
mødelokalet til DFF’s Sekretær

Tentativ
tidsplan

Dagsordenspunkter

Forventet
tidsforbrug

08.30
08.35
08.40
08.45
09.00

Velkomst v. DFF’s formand
Valg af dirigent
Valg af stemmeudvalg
Godkendelse af repræsentanter
Formanden aflægger bestyrelsens beretning og handlingsplan til
drøftelse
Udvalgene aflægger beretning. Spørgsmål til beretningerne

5 min
5 min
5 min
15 min
2x10min

1.
2.
3.
4.

o
o
o
o
o
o
o

10.05
10.10
10.30
11.00
11.05
11.50
11.55
12.00

5.
6.

Uddannelsesudvalget
Udviklingsudvalget
Stævne- og lejrudvalget
Eliteudvalget
Veteran-komité
HEMA-komité
Sponsor og kommunikationskomité

Amatør og Ordensudvalg (A&O-udvalg)
Kassereren aflægger regnskab og rammebudget fremlægges til
godkendelse
7. Indkomne forslag til drøftelse eller beslutning
8. Vedtagelse af foreningernes kontingent for det kommende år
9. Valg til bestyrelse og udvalg
10. Fastsættelse af dato for næste ordinære repræsentantskabsmøde
11. Eventuelt – herunder prisuddelinger/hædringer
Dirigenten afslutter mødet

45 min.
max

5 min
20 min.
max
30 mim
5 min.
45 min.
5 min.
5 min.
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Bemærkninger til møde og dagsorden
Pkt. 6 Udvalgsberetninger
Bestyrelsen og alle udvalg aflægger skriftligt beretning, som udsendes forud for mødet.
Mødedeltagerne bedes orientere sig i materialet forud. Beretningerne gennemgås ikke som sådan på
mødet, men der er naturligvis lejlighed til at kommentere og stille spørgsmål. Det samme vil gøre sig
gældende for fremlæggelse af regnskab og budget under pkt. 6.
Pkt. 6-7 Fremsendelse af regnskab, budget og forslag
Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være Dansk FægteForbunds sekretariat i hænde senest d. 26. marts 2020. Sendes til Sekretariatet: dff@faegtning.dk.
Forslagsret har bestyrelsen, udvalg samt foreningerne.
Årsregnskab 2019 og rammebudget 2020 fremsendes senest 21 dage før mødet sammen med
indkomne forslag og kandidatlisten, udsendes fredag 3. april 2020
Pkt. 9. Meld dit kandidatur.
Medlemmer af foreninger under Dansk Fægte-Forbund, der ønsker valg til ledige poster i forbundets
organer, har mulighed for at bekendtgøre deres kandidatur ved at udfylde en af Bestyrelsen udarbejdet
formular. Formularen skal være modtaget af Dansk Fægte-Forbunds sekretariat senest 4 uger før mødet,
fredag 27. marts 2020, kl. 12:00, for at blive udsendt til medlemsforeningerne

Oversigt over poster på valg
Ledige poster i
Bestyrelsen

Valgt i 2019 for 2 år (på
valg igen 2021)
Formand: Jan Sylvest
ikke på valg
Bestyrelsesmedlem:
Gre Steensgaard - ikke
på valg, men er udtrådt!

Talent- og
eliteudvalget

Medlem: Majken
Linnemann – ikke på
valg

Udviklingsudvalget

Medlem: Hanne Laursen
– ikke på valg

Forhåndsmeddelte
Valgt i 2019 for 1 år (på
kandidater1:
valg 2020)
o
Bestyrelsesmedlem:
Catharina Wintherberg - på
valg
Bestyrelsesmedlem: Peter
Zacho – på valg
Suppleant: Jasper Carlsen –
på valg
o
Formand: Louise Seibæk –
på valg
Medlem: Pia Stiller – på
valg
Suppleant: Henrik
Qvistgaard – på valg
o
Formand: Erik Pock – på
valg
Medlem: Vakant
Suppleant: Vakant
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Stævne- og
lejrudvalget

Uddannelsesudvalget

Amatør- og
ordensudvalg

Formand: Marianne
Falk-Portved – ikke på
valg
Medlem: Pia Stiller –
ikke på valg
Formand: Peter
Linnemann – ikke på
valg
Medlem: Vivian
Bækmand – ikke på valg
Medlem: Pål Ramberg –
ikke på valg
Medlem: Holger
Christtreu – ikke på valg

Kritisk revision

Medlem: Thibaut Guilbert
– på valg
Suppleant: Jørgen
Rasmussen – på valg

o

Medlem: Sussi Agerholm –
på valg
Suppleant: Annette Eva
Langkilde – på valg

o

Medlem: Søren FalkPortved – på valg
Suppleant: Søren Jensen –
på valg
To revisorer: Holger
Christtreu og Pål Ramberg
– begge på valg

o

o

Det praktiske
Mødets dokumenter
Alle mødedokumenter udsendes forud for Repræsentantskabsmødet jf. fristerne i de gældende
vedtægter (udsendes fredag 3. april 2020).
Dokumenterne offentliggøres endvidere på www.faegtning.dk
Transport
Der er mulighed for dækning af transportudgifter. I så fald skal skabelon for dækning af udgifter
anvendes og afleveres til DFF’s kasserer: http://www.faegtning.dk/kontakt/afregning-af-udlaeg-ogkoersel/ . Mulighederne er forbeholdt klubber med lang transportvej.

Vi ser frem til et godt repræsentantskabsmøde med et stærkt fremmøde af fægteklubber.
Tilmelding
Af hensyn til forplejning og anden planlægning bedes I tilmelde jer senest tirsdag d. 21. april
2020, med angivelse af antallet af personer, der repræsenterer jeres klub på mødet.
Tilmelding sker til Sekretariatet: dff@faegtning.dk.
Kontakt / spørgsmål
DFF’s bestyrelsesformand Jan Sylvest Jensen kan kontaktes forud for mødet:
formand@faegtning.dk / 2366 4349

På bestyrelsens vegne
Jan Sylvest Jensen, Formand DFF
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Bilag til indkaldelse til DFF Repræsentantskabsmøde 2020 – Teaser – poster i DFF

Hvilket udvalg bør jeg stille op til? Hvad indebærer valg til posterne? Hvad
laver hvert udvalg?
Bestyrelsen
Hvis du gerne vil beskæftige dig med DFF’s overordnede beslutninger, mål og strategier, ledelse
og økonomi, er interesseret i, hvordan landsdækkende organisationsarbejde fungerer, og har
interesse for helheden i dansk fægtning. Så er DFF’s bestyrelse du skal sidde i.
Talent- og eliteudvalget
Hvis du interesserer dig for talentudvikling og elitearbejde og talent- og elitepolitik på nationalt
plan, udtagelseskriterier for deltagelse i EM&VM, landsholdsarbejde, talent- og elitetræning og
lejre, så er det her du skal sidde. Udvalget arbejder tæt sammen med DFF’s sportschef.
Udviklingsudvalget
Hvis du interesser dig for udvikling og projektorienteret breddearbejde for alle aldersgrupper
(f.eks. rekruttering og fastholdelse af medlemmer), for klubudvikling og klubarbejde, for
udviklingsprojekter, for mål og handleplaner for breddearbejde, herunder børne – og
ungdomsarbejde. Så er det Udviklingsudvalget, du skal sidde i. Udvalget arbejder sammen med
DFF’s Udviklingskonsulent og en projektansat konsulent.
Stævne- og lejrudvalg
Hvis dit hjerte brænder for, at vi i Danmark har en række danske stævner, som danner en
konkurrencepyramide fra bund til top. For at vi har tidssvarende og effektivt stævnemateriel.
Hvis du vil arbejde med afholdelse og udvikling af lejre for breddefægtere i alle aldre. Hvis du kan
lide at planlægge, koordinere og organisere stævner og lejre eller er en praktisk gris med viden
og interesse i fægtemateriel, så skal du sidde i Stævne- og lejrudvalget.
Uddannelsesudvalget
Hvis du interesserer dig for gode uddannelser og kurser for trænere, dommere, stævneledere og
frivillige ledere i klubber. Så er det også Uddannelsesudvalget, du skal vælge. Udvalget arbejder
sammen med DFF’s Udviklingskonsulent om træneruddannelse.
Amatør- og ordensudvalget
Hvis du mener, det er vigtigt at afgørelser om disciplinære forhold, overtrædelse af regler og
tvister behandles og kan ankes på retfærdig vis af en uafhængig instans i forbundsregi. Hvis du
interesser dig for jura, ret og retfærdighed i sports- og foreningsregi. Så er det Amatør- og
Ordensudvalget, du skal vælge. Du behøver ikke være jurist for at stille op.

5

Når du bliver valgt til en post i DFF på Repræsentantskabsmødet, er du politisk valgt af flertallet
af danske klubber til at varetage nationale opgaver og interesser i klubfællesskabet, DFF.
Din lyst og interesse for at arbejde som frivillig med udvikling og drift af fægtesporten på
nationalt plan er vigtig og kan gøre en stor forskel for dansk fægtning og fællesskabet.
I DFF vil vi arbejde for, at dit forbundsarbejde og din frivillige indsats bliver spændende og
udviklende.
Vi er et lille forbund med få ansatte, så udover de overordnede og politiske opgaver vil der være
spændende praktiske opgaver, der må løses af de politisk valgte frivillige.
Bestyrelsen holder ca. 8 møder pr. år, og der forventes noget arbejde mellem møderne. I
gennemsnit mødes udvalgene 4-5 gange årligt. I gennemsnit kan du som udvalgsmedlem
forvente ca. ½-1 times forbundsarbejde pr. uge, mere i spidsbelastningsperioder. Det er
selvfølgelig ad libitum. Som bestyrelsesmedlem er timeforbruget højere. Højst hos
udvalgsformændene, da de arbejder i såvel udvalgene som DFF’s bestyrelse.
Transportudgifter ved mødeaktivitet godtgøres, og der er mulighed for forplejning under møder.
Møder kan om fornødent også gennemføres online.
Udvalgenes opgaver
Udvalgenes arbejde og opgaver er nærmere definerede i kommissorier givet af Bestyrelsen.
Amatør- og Ordensudvalget arbejder dog ud fra et reglement godkendt af Repræsentantskabet.
Kommissorierne er i høj grad givet ud fra den Strategiske Udviklingsaftale 2018-2021 mellem DIF
og DFF’s Bestyrelse, som har stor betydning for vores strategier, mål og økonomi.
Når du bliver valgt ind i DFF’s organer i 2020-2021, så er mange, spændende opgaver i perioden
dermed på forhånd givne ud fra vores Strategiaftale for 2018-2021.
____________________________
Vi ser frem til, at fællesskabet får gavn af dine kompetencer og din indsats, og vi glæder os til
et godt samarbejde med de frivillige og ansatte i DFF. Det bliver supergodt!
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