
 
 

 

Møde 

Titel Bestyrelsesmøde - SKYPE 

Dato Dato: 25. marts kl. 18.00  

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

Fraværende 
 
Referent 

Ingen 
 
Marianne Ipsen, IKC 
 

Kopi sendt til (cc) DFF 

Formål 

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden 

Referatpunkter 

 

# Dagsorden Kommentar 

 

1 
Dagsorden OK 

 

2 

Orientering fra 

formanden 

1. Forespørgelse om lån af piste 

Jan har meddelt, at det er en dårlig ide at udlåne til udendørs brug pt, da de bliver 

snavsede, når de senere skal bruges i klubberne. 

2. Medaljer 

Hans foreslog – at vi kom med prisen fra Jydsk – og så vil han give et bud, som 

matcher. Vi afventer dette. 

3. IOC – De Olympiske Lege udskudt. 

 

4.  Etablering af mini Corona udvalg 

Vi har nedsat et hurtigt udvalg for at kunne træffe beslutninger her og nu. 

 



 
 

 

# Dagsorden Kommentar 

Nordisk Mesterskab i Malmø – svenskerne er tæt på at aflyse. Evt. et alternativt i 

Stockholm under Sct. Eriks Cup. 

3 Orientering fra 

udvalgene: 

Stævne- og 

lejrudvalget 

Foreløbig vil vi gerne have stævnerne og evt. lejre i april fremskudt / aflyst.  

Er ved at færdige med det nye reglement – bestyrelsen får det snart til gennemsyn. 

 

 Talent- og 

eliteudvalget 

Alt er sat på standby – OL udskudt et år – hvad det kommer til at betyde ved vi ikke 

- afventer FIE – p.t. ved vi ikke noget. EFC melder heller ikke noget ud.  

Alt arbejdet med TEAM Danmark er også på standby. Vi har afleveret en 

diciplinanalyse. De har bedt om en budgetramme. Vi afventer nu hvad der så skal 

ske. Træningslejre er aflyst.  

Catharina kontakter Laurence angående GDPR. 

Projekt: Kvinder i Sport er også sat på standby. 

Næste møde i udvalget på søndag.  

Henvendelsen til Glostrup Fægteklub ang. Arbejdsgruppen – nu er flere klubber 

blevet spurgt om de vil være med. 

 Udviklings-

udvalget 

Møde med Martin på fredag. Dette er aflyst! Prøver om de kan lave et skype-
møde. 

Experimentarie arrangementet er aflyst. Håber der bliver noget til næste år. 

 Uddannelses-

udvalget 

 

Der er sendt ud til alle klubberne omkring dommeruddannelsen.  
Forventer at have noget klar til april.   
Træneruddannelsen er blevet forsinket.  
Peter sender en kopi til bestyrelsen af det udsendte til klubberne.  

4 Orientering fra 

komitéerne 

Veteran – Europamesterskaberne er aflyst.  
Henvendelse fra Simon Jeiner – hvem har svaret? 
HEMA – komité? Hvem har ansvaret? 
  
 

5 Emner til 

beslutning 

Udskydelse af repræsentantskabsmøde. Konsekvenserne (DFF’s bestyrelse er 

hermed et i forretningsministerium)  

Vi udskyder rep-mødet og DM og vender tilbage med dato – og forklarer hvorfor. 

Vi skriver eventuelt, at vi forventer møde i august. Jan vender tilbage med tekst 

torsdag, som sekretariatet sender til klubberne på e-mail.  

Udskydelse af træning i klubber 



 
 

 

# Dagsorden Kommentar 

Klubberne gør det de skal – skal vi sende et skriv ud og henstiller til at man 
fortsætter uden træning? Marianne Falk genererer et skriv som kontoret udsender 
og lægger på hjemmesiden. 

Udsættelse af Stævner herunder DM’er – betyder at alle stævner i april er aflyst. 

Vi afholder et ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag den 15. april kl. 18.00 
IKC/Skype, hvor vi tager stilling til stævner i maj.  

 

6 Økonomi Regnskab pr. 19. marts fra Karina – Jasper følger op på at få regnskabet fra Karina – 
og Jasper udsender til bestyrelsen efterfølgende. 
 

7 Evt.  Jobopslag 
 
Annonce i midten af april. Kandidater i løbet af maj måned.  
Catharine og Peter Linnemann koordinerer dette. 
 
Hvornår skal vi holde DM for B&U? Vi venter med at træffe beslutninger. 
 
Jan er blevet kontaktet af EFC vedrørende ønsker til materiel? Jan har ønsket 21. 
oprullere til forbundet.   
 
Der skal genereres et forslag angående måden at stille HOLD – hvordan kan man 
stille et HOLD – skal det være Klubhold eller mulighed for mix-HOLD?  

 Catharina formulerer et forslag. 

 Kommende 

datoer 15. april 2020 kl. 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Opgaveliste 

(Fællesopgaver) 

# Emne/aktivitet Deadline Ansvar 

1    

2    

    

    

  


