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Bekendtgørelse af 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 denne formular.  
 
Formularen skal være modtaget af Dansk Fægte-Forbunds sekretariat senest 4 uger før 
repræsentantskabsmødet, for efterfølgende at blive udsendt til medlemsforeningerne 
 

 

Jeg (navn og klub) ___Catharina Winterberg -_Fægteklubben Trekanten, København 

 

bekendtgør her med mit kandidatur til følgende post:  medlem af dansk fægteforbunds bestyrelse 

 
 

Præsentation: 
Ønsker du at stille op til bestyrelse og/eller udvalg, skal du indsende en personlig præsentation.  

I den personlige præsentation har du mulighed for at fortælle, hvordan du vil arbejde for bestyrelsens eller et 
udvalgs ansvarsområder. 

Din præsentation må max fylde en A4-side og skal indsendes sammen med denne side. 

  

HUSK: 

Fristen for indsendelse af sit kandidatur er fire uger før til dff@faegtning.dk 

Det vil sige vi skal have formularen SENEST fredag 31. juli 2020, kl. 12:00 

 

På næste side er en oversigt over de kandidatposter, der er ledige. 

Og på side 3 og 4 kan man læse, hvad valg til posterne i DFF indebærer. 
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PERSONLIG PRÆSENTATION 

Jeg har i en årrække været aktiv i DFFs bestyrelse; først via B&U og de senere år som medlem af bestyrelsen. 
De seneste to år har jeg siddet som næstformand for forbundet.  

Ud over det generelle bestyrelsesarbejder har jeg arbejdet med at gjort DFF ”complient” med GDPR-reglerne – 
det er jo et arbejde, der aldrig stopper, så det er fortsat en opgave, som fylder. Derudover har Jeg deltaget i 
arbejdet med udmøntningen af den nuværende strategiaftale med DIF, herunder jeg har især brugt tid på den 
organisatoriske del og jeg var således med til at gennemarbejde de nye vedtægter sammen med Martin Wiuff.  

I forhold til bestyrelsesarbejde lægger jeg stor vægt på åbenhed og gennemsigtighed og prøver at indtænke 
dette i de processer, som kører eks. forslaget til vedtægtsændring.    

Jeg synes, at jeg efterhånden er ved at have et godt indblik i og overblik over forbundet aktiviteter og vil gerne 
være med til at fortsætte arbejdet med at udbrede fægtning i Danmark samt at få et så velfungerende/top-
tunet forbund som muligt. 

Privat er jeg gift med Jesper og vi har sammen tre børn, hvoraf de to fægter – begge fleuret – en kadet pige og 
en junior dreng. Jeg er uddannet jurist og arbejder med HR til daglig i statsadministrationen.   
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