
 
 

Møde 
Titel Bestyrelsesmøde 
Dato Dato: 11. august 2020 kl. 19.15 
Deltagere Jan Sylvest (JS) 

Catharina Winterberg (CW) – på skype 
Louise Seibæk (LS) 
Peter S. Linnemann (PL) 
Marianne Falk Portved (MFP) på skype 
Erik Pock (EP) – på skype 
 
 

Fraværende 
 
Referent 

Jasper Carlsen 
 
Marianne Ipsen, IKC 
 

Kopi sendt til (cc) DFF 

Formål 
Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden 

Referatpunkter 
 

# Dagsorden Kommentar 

 

1 
Dagsorden Godkendt efter et par ekstra punkter. 

 

2 

Orientering fra 
formanden 

1. Møde med DIF/Team Danmark 

Har været til møde omkring bl.a. opfølgning på elitesvømmerne mm.  

Orientering om den aktuelle corona-situation. DIF ønsker at forhøje med flere 
deltagere. Forsamlingsforbuddet hedder fortsat 100 personer. 

2. Wishlist fra FIE 
Jan har skrevet at vi ønsker en masse oprullere (7.000 euro) 
 

3. Virtuel generalforsamling i EFC 
EFC rykker kongressen til næste år efter de olympiske lege. Man vil gerne 
gennemføre det virtuelt i år – den 12. september. 
Louise kan deltager, da Jan ikke kan. 

 
3 Orientering fra 

udvalgene: 
Vil gerne have et møde med bestyrelsen ang. fægtereglementet.  

Er meget i tvivl om hvor mange stævner der kan afholdes. 



 
 

# Dagsorden Kommentar 

Stævne- og 
lejrudvalget 

Karl Emil Elling ønsker at stiller op til Stævne- og Lejrudvalget. Har ikke indsendt sit 
kandidatur. 

 Talent- og 
eliteudvalget 

Har ikke noget siden sidst. 

 Udviklings-
udvalget 

Er i gang med Nyk. F. kommune og har kontakt til idrætskonsulenten. 

Aftale med Sorø Akademi.  

 Uddannelses-
udvalget 

 

Træneruddannelserne  

Fortsætter i resten af 2020 som tidligere år. Vi vil involvere den nye 
udviklingskonsulent i udviklingen af træneruddannelserne fremadrettet. 
Vi forventer at udviklingskonsulenten overtager den daglige planlægning 
og afholdelse af træneruddannelserne. 

Dommeruddannelsen  

Niveautest udsendt til de medlemmer der har vist interesse for at deltage 
i dommeruddannelsen. Mødes med Felipe og Martin 26/27 august for at 
planlægge indhold, tidsplan og potentielle stævner for afholdelse af 
eksaminer. Som tidligere nævnt er tanken at der er en startup/teori 
session af 0.5 til 1 dags varighed, en i København og en i Jylland i 
slutningen af september/starten af oktober. Fra oktober til januar vil det 
være ”mesterIære” i klubberne hvor den enkelte deltager øver på salen. 
I forbindelse med afsluttende prøve vil der være endnu 0.5 dag teori 
inden den endelige prøve i forbindelse med et stævne." 

4 Orientering fra 
komitéerne Ingen kommentarer  

5 Emner til 
beslutning 

1. Klage over manglende DM for 60+ og 70+ - V 
Veterankomiteen har sagt nej til deltagelse. Vi fastholder beslutningen og 
vurderer situationen løbende. Der sendes et svar til klagerne fra formanden.  
 

2. Samarbejdsaftale med HFK 
Der er fremsendt information om dette. Der har været møde med TEAM 
Danmark omkring. Der har været møde med HFK-formanden.  
Udgangspunktet er den nuværende samarbejdsaftale.  
Bestyrelsen bakker op om forslaget, som sender videre til formanden.  
 

6 Økonomi Vi har ikke modtaget noget. 

7 Repræsentantsk
absmøde 

Kandidaturer: modtaget. Der mangler en præsentation af bla Sussie. Der bliver 
taget kontakt til hende. Mangler også en præsentation af Erik Rykind-Blake – 
Marianne Ipsen kontakter Erik for dette. 

8 Evt.  1. Licens (kort status fra Marianne) 
En kort gennemgang af den nye måde at bestille national, EFC og FIE licens på 
for klubberne. 



 
 

# Dagsorden Kommentar 

 Kommende 
datoer 

Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 8. september kl.17.30 – hos IKC – Wilson 
Kipketer – husk at melde afbud hvis du ikke deltager! 

Møde med bestyrelsen ang. stævnereglementet: 19. august kl. 18.00 på Skype. 

Marianne Falk fremsender det seneste udkast inden mødet. 

 
 

 

 

Opgaveliste 
(Fællesopgaver) 

# Emne/aktivitet Deadline Ansvar 

1    

2    
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