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    Forretningsorden for Talent- og Eliteudvalget 

 

1 Talent- og Eliteudvalget 
Talent- og Eliteudvalgets organisering og arbejde defineres i DFFs vedtægter af 28.4.2019, således: 
 

§ 21 Øvrige stående udvalg og deres kommissorier  
Udover Amatør- og ordensudvalget har Dansk Fægte-Forbund følgende stående udvalg:  
• Talent- og eliteudvalget • Udviklingsudvalget 
• Stævne- og lejrudvalget • Uddannelsesudvalget  
Stk. 2. Udvalgenes arbejdsområder fastsættes af Bestyrelsen. I forbindelse hermed 
udarbejder eller opdaterer Bestyrelsen som minimum hvert år et kommissorium for hvert 
udvalg, der beskriver udvalgets ansvarsområder og opgaver og fastsætter de økonomiske og 
andre rammer, inden for hvilke udvalgene udøver deres virke.  
Stk. 3. Kommissorierne offentliggøres overfor foreningerne. 
Stk. 4. De stående udvalg udøver deres virksomhed under ansvar overfor Bestyrelsen og er 
budgetansvarlige indenfor udvalgenes egne arbejdsområder.  
 
§ 22 De stående udvalgs sammensætning  
For Talent- og eliteudvalget, Udviklingsudvalget, Stævne- og lejrudvalget samt 
Uddannelsesudvalget gælder endvidere følgende:  
Stk. 2. Hvert udvalg består 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. 
Stk. 3. Formanden indtræder som medlem af Dansk Fægte-Forbunds bestyrelse.  
Stk. 4. Stemmeret har formanden og de tre medlemmer. Ved stemmelighed er formandens 
stemme udslagsgivende.  
Stk. 5. Suppleanten har adgang til at deltage i udvalgsmøder. 
Stk. 6. Suppleanten indtræder i det pågældende udvalg, hvis et valgt medlem har meddelt 
varigt forfald. Såfremt formanden udtræder af udvalget, vælger de tre øvrige medlemmer en 
ny formand iblandt sig frem til næste repræsentantskabsmøde. Dog kan det af Bestyrelsen 
udpegede medlem ikke vælges til formand. Dernæst indtræder suppleanten som medlem i 
udvalget.  
Stk. 7. Bestyrelsen kan efter indstilling fra de tre valgte medlemmer udskifte det udpegede 
medlem, såfremt dette groft har tilsidesat sine pligter.  

 
2 Talent- og eliteudvalgets opgaver 
Talent- og eliteudvalgets ansvarsområder og arbejdsopgaver er beskrevet i DFFs vedtægter §21. Til 
varetagelse af særlige opgaver kan udvalget invitere andre frivillige kræfter til at arbejde under udvalgets 
ansvar. 
 
Talent- og eliteudvalget udarbejder og vedligeholder løbende et årshjul, der giver overblik over udvalgets 
arbejde. Årshjul for de arbejdsopgaver, som klubber og fægtere er direkte afhængige af offentliggøres på 
DFFs hjemmeside.   
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Alle opgaver i årshjulet markeres og fordeles ligeligt mellem udvalgets medlemmer og suppleant. 
Opgaverne ordnes evt. inden for hovedområder med tilhørende primær ansvarshavende. Opgaver, der 
varetages af sportschefen  markeres hermed. 
 
3 Beslutningsdygtighed  
Eliteudvalget er kun beslutningsdygtigt, hvis mindst 3 medlemmer er til stede på mødet (personligt eller 
virtuelt). Eliteudvalgets 4 medlemmer har en stemme hver.  
 
4 Eliteudvalgsmøder 
Der afholdes møder efter behov. Datoer for Eliteudvalgsmøder aftales i god tid forud for møderne. Afbud 
bør gives til formanden senest 2 dage forinden mødet. 
Sportschefen deltager i udgangspunktet i alle møder. 
  
5 Dagsorden 
Formanden foranlediger, at dagsorden, inkl. tydelig angivelse af dato, tid og sted, sendes ud senest 4 dage 
før planlagt møde. Bilag til behandling skal, med mindre andet er aftalt, sendes ud sammen med 
dagsorden. Dagsorden til møder indeholder mindst følgende punkter:  
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af sidste mødereferat 
3. Opfølgning på handlepunkter fra sidst 
4. Meddelelser fra formanden  
5. Emner til behandling / beslutning i bestyrelsen  
6. Økonomi 
7. Eventuelt 
8. Næste møde 
 
6 Referat  
Eliteudvalgets beslutninger nedskrives i et referat, som udsendes til alle medlemmer og suppleanter af 
Eliteudvalget til kommentering senest 3 dage efter mødets afholdelse. Endeligt referat skal være færdigt 
senest 7 dage efter mødets afholdelse. Resumé sendes af formanden til bestyrelsen i forbindelse med 
bestyrelsesmøderne. 
 
Af referatet skal fremgå:  
· Hvilke medlemmer, suppleanter og andre, der har deltaget.  
· Dagsorden med evt. tilføjelser.  
. Beslutninger truffet i henhold til dagsordenen.  
· Hvem der har udarbejdet referatet.  
Det skal af referatet være klart, hvad de enkelte, behandlede punkter omhandler, og hvad der er besluttet. 
Eventuelle bilag skal følge referatet.  
  
7 Anden deltagelse i møde 
Talent- og Eliteudvalget kan invitere andre til at deltage i møderne. Dette koordineres af formanden. 
  
9 Kommunikation  
Henvendelser til Talent- og eliteudvalget pr. mail sendes til eliteudvalg@faegtning.dk, som alle 
udvalgsmedlemmer og suppleant har adgang til. Behandling af henvendelse og svar koordineres i udvalget, 
og formanden står, med mindre andet aftales, for afsendelse af svar. Der arbejdes efter at svar sendes 
inden for 3 arbejdsdage. Der skal under alle omstændigheder kvitteres for modtagne mails inden for 3 
arbejdsdage. 
 
Alle medlemmer har desuden en selvstændig DFF-mail som anvendes til al kommunikation internt og 
eksternt. 
 

mailto:eliteudvalg@faegtning.dk
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10 GDPR og dokument-håndtering 
Talent- og Eliteudvalget følger de til enhver tid gældende anvisninger fra DFFs GDPR-ansvarlige vedr. 
håndtering af dokumenter og personhenførbar data. 
 
11 Fortolkning og revision 
Ændringer i og tilføjelser til nuværende forretningsorden kan ske løbende efter behov. Den til enhver tid 
gældende forretningsorden skal ligge tilgængelig på DFFs hjemmeside. 
  
Vedtaget på Eliteudvalgsmødet den 20.05. 2019 
 


