
 
 

 

 
Referat af Repræsentantskabsmøde i Danske Fægte-Forbund 

Afholdt i Idrættens Hus, den 30. august 2020 
 
Tilstede: Repræsentanter fra 15 fægteklubber, DFF’s bestyrelse, udvalg og medarbejdere. 
Referent: Marianne Ipsen, IKC 

Beslutninger, valg, konklusioner o. Lign. er anført med kursiv. 

 
Velkomst v. DFF’s formand 
Jan Sylvest Jensen bød velkommen til alle klubberne, udvalg og bestyrelse.  
 
 
1. Valg af dirigent – Bestyrelsen indstiller Niels Gregers Berdiin  

Niels Gregers Berdiin blev enstemmigt valgt 
Niels Gregers Berdiin konstaterede at mødet var lovligt indkaldt. 
 

 
2. Valg af stemmeudvalg 

Majken Linnemann 
Pia Stiller 
 
 

3. Godkendelse af repræsentanter 
Der var 15 klubber til stede ud af 45 klubber 
Der var 36 stemmeberettigede ud af 77. 
 
 

4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning og handlingsplan til drøftelse 
Formanden henviste til beretningen, der blev udsendt med indkaldelsen til 
repræsentantskabsmødet og gennemgik de væsentligste punkter. 
 
Formanden fortalte lidt om den kommende strategiaftale med DIF 2021-2024. 
  
Den nye udviklingskonsulent Morten Hjulmand præsenterede sig. Han kommer fra Volleyball 
og starter 1. september. 
 
Spørgsmål og kommentarer til bestyrelsens beretning: 
 
Lars Olsen, Aramis Dragør – Spurgte ind til socialt ansvar – opfordrede til at man tog dette 
seriøst – formanden bekræftede, at det også er det man ønsker. 
 
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 
 
 
 
 



Udvalgene aflægger beretning. Spørgsmål til beretningerne 
Uddannelsesudvalget 
 
Henviste til beretningen – og Peter Linnemann fortalte derudover blandt om 
dommeruddannelsen og træneruddannelsen. 
 
Spørgsmål og kommentarer til Uddannelsesudvalgets beretning: 
 
Maria – Albertslund – spurgte ind til hjælpetræneruddannelsen. Peter Linnemann lovede at 
vende tilbage herom. Der er tale om 1-2 træner uddannelsen iflg. Jan Sylvest.  
Theis Samsig, Trekanten – nævnte forældreinvolvering kunne være en mulighed for at få 
hjælp. 
Jørgen Rasmussen, TAFF – bad om at man huskede sabel-dommeruddannelsen 
 
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 
 
Udviklingsudvalget 
Henviste til beretningen.  
Viste derudover en kort film om bl.a. deres træning – rollespil mm. 

 
Spørgsmål og kommentarer til udviklingsudvalgets beretning: 
 
Maria Albertslund spurgte ind til hvordan man kan bruge det som blev vist på filmen med 
rollespil? 
Erik Pock forklarede, at det er op til den enkelte klub at finde nye muligheder, så vi kan blive 
flere. Det er ikke alle klubber, der kan gøre som filmen viser. 
Pia Poulsen, Frederiksberg Slots Fægteklub – spurgte ind til hvorfor vi skal være flere?  
Jan Sylvest, sagde det er op til den enkelte klub at finde sin plads – hvad de ønsker at tilbyde 
for at fastholde og eventuelt forøge medlemsantallet.  Det handler om at inddrage flere i 
fællesskabet.  
 
Jan Lauridsen, Varde Fægteklub, talte om rollespilsklubber – var det en ide at inddrage dem? 
Marianne Falk Portved, Københavns Fægteklub – fortalte, at de også er begyndt med rollespil.  

 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
Stævne- og lejrudvalget 
Henviste også til beretningen – har arbejdet på et nyt reglement gældende fra 1. oktober 20. 

 
Spørgsmål og kommentarer til Stævne- og Lejrudvalgets beretning 
 
Mia-Maja, Hellerup Fægteklub – har en stor gruppe børn, som synes det koster meget at gå til 
fægtning. Foreslår at der skal gøres billigere for de små at deltage.  
 
Marianne Falk Portved henviste til cupperne, som er billigere.  
Meena Hussein, TAFF – synes ikke det er dyrt at gå til fægtning – har lavt kontingent – de 
udlåner udstyr. Har fægtere fra belastede områder som også deltager i stævner.  

 



Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
Eliteudvalget 
Henviste til årsberetningen – og supplerede med, at de har haft mange møder i året løb. 
Der forventes en plan fra FIE og EFC omkring 1. november vedrørende stævner. 
 
Spørgsmål og kommentarer til Eliteudvalgets beretning 
Hans von der Osten, Aramis – vedrørende OL-udtagelserne – kvalifikationerne? Hans finder 
det bunduhæderligt, at man ændrer udtagelseskriterierne i en periode.  
 
Louise Seibæk informerede, at FIE fastholder ranglisten – indtil man afholder det ene stævne, 
som mangler til kvalifikationen.  
 
Hans von der Osten, Aramis giver udtryk for at han ønsker at den danske nationaldragt ikke er 
sort, men rød/hvid. 
 
Pia Frederiksberg Slots Fægteklub – bad om at Eliteudvalget vil udbrede kendskabet til 
kvindeprojektet til klubberne.  
 
Erik Pock, Vordingborg Fægteklub foreslog nye aldersgrupper. SLU-udvalget har taget imod 
dette.  
 
Vivian Bækmand, Hellerup Fægteklubben – spurgte ind til, om der er nogen som ikke føler sig 
velkommen i bruttogruppen –  
Dette kunne Louise bekræfte. Det er et noget som der arbejdes på.  

 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
Veteran-komité 
Henviste til beretningen. Derudover blev det nævnt, at DM Veteran er udsat til oktober.  
 
Pia Poulsen, Frederiksberg Slots Fægteklub forstår ikke hvorfor +60 ikke kan deltage, men kun 
+ 40 og +50. 
Dette hører ikke under beretningen, men kan tages op under eventuelt.  
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
HEMA-komité: 
 
Der henvises til den udsendte beretning. 
 
Jan Mose Hansen fortalte derudover, at det er planen at få flere HEMA-klubber ind. 
 
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 
 
Sponsor og kommunikationskomité 
 
Ingen kommentarer 



 
Theis Samsig, Trekanten ønsker noget indsats på området/annoncering mm. 
 

5. Amatør og Ordensudvalg (A&O udvalg) 
Der har ingen sager været. 
 

6. Kassereren aflægger regnskab og rammebudget fremlægges til godkendelse 
Der henvises til beretningen. 
Formanden fortalte om regnskabet, da kassereren ikke var til stede. 
 
Spørgsmål til regnskabet. 
 
Mia Maja, Hellerup Fægteklub, spurgte ind til, at der er brugt mindre på materiale og stævner. 
Vil det være muligt at skifte noget ud? 
Svaret var, at SLU vil gerne udskifte løbende. Vi kører med udstyret til det ikke duer mere og 
så køber vi nyt. 
 
Rammebudget 
 
Formanden fremlagde dette med forklaringer. 

 
Rammebudgettet blev herefter enstemmigt godkendt. 
 

 
7. Indkomne forslag til drøftelse eller beslutning  

Catharina Winterberg præsenterede bestyrelsens forslag til vedtægtsændring vedrørende 
deltagelse på hold Stk. 7 §10  

 
Der var en god debat om for og imod og afstemningen viste: 
 
Ja: 9 
Nej: 27 
Blank: 0 
Forslaget er faldet. 
 
Andre indkomne forslag: 
 
Forslag til vedtægtsændring for licens §9 hhv. Stk. 2 og stk. 5 fra Fægteklubben Trekanten  
 
Forslaget er udsendt af Theis Samsig, Trekanten, som redegjorde for dette. 
 
Der var en del spørgsmål omkring Ophardt, og bestilling af licenser, som blev besvaret af 
Theis. 
Bestyrelsen kigger på alderskategorien. 
Der blev spurgt ind til, hvilke turneringer skal man have licens til?  
Svaret er: Alle stævner undtagen klubstævner.  
 
Efter debatten blev begge forslag vedtaget. 



  
 

8. Vedtagelse af foreningernes kontingent for det kommende år 
Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent - kr. 720,00 ud fra gældende satser. 
1-20  = kr. 720,00 
21-50  = kr. 1.440,00 
51-100 = kr. 2.160,00 
101-150 = kr. 2.880,00 
151-200 = kr. 3.600,00 
201+  = kr. 4.320,00 
 
Enstemmigt godkendt 

 
 

9. Valg til bestyrelse og udvalg 
 
Dirigenten redegjorde for, at det ikke var muligt at følge reglerne for valg iflg. vedtægterne, da 
ikke alle kandidater havde indsendt deres kandidatur og præsentation.  
Følgende kandidater der var på valg eller ønskede valg havde indsendt deres kandidatur: 
 
Majken Linnemann 
Catharina Winterberg 
Louise Seibæk 
Erik Rykind-Blarke 
Susie Agerholm Balle 
 
Der var efterfølgende en debat i salen omkring ovenstående, hvordan man ønskede at komme 
videre med valget og det blev besluttet at de som havde indsendt deres kandidatur først kom 
i betragtning, når pladserne skulle besættes. Dette medførte følgende omkring valget: 
 
Bestyrelsen 
Næstformand for 2 år: Catharina Winterberg, Fægteklubben Trekanten København, 
Bestyrelsesmedlem for 1 år: Erik Rykind-Blarke, Fægteklubben Trekanten,  
Bestyrelsesmedlem for 2 år, Majken Linnemann, Fægteklubben Trekanten,  
Suppleant for 1 år:  Pia Stiller, Glostrup Fægteklub 

 
Alle blev enstemmigt valgt 
 
Udvalgsposter 
 
Talent og Eliteudvalget: 
Formand for 2 år: Louise Seibæk, Fægteklubben Trekanten 
Medlem for 2 år: Natalia Krolak-Johansen, Fægteklubben Trekanten 
Suppleant for 1 år:  Kolja Dahlin, Fægteklubben Trekanten 
 
Alle blev enstemmigt valgt. 
 
 



Udviklingsudvalget: 
Formand for 2 år: Erik Pock, Fægteklubben Trekanten Vordingborg 
Medlem for 2 år: Maria Dimaki, Albertslund Fægteklub 
Suppleant for 1 år: Vakant 
 
Alle blev enstemmigt valgt. 
 
Stævne- og Lejrudvalget: 
Medlem for 1 år: Karl-Emil Elling, Københavns Fægteklub 
Suppleant for 1 år: Jørgen Rasmussen, Taastrup Fægteklub 
 
Alle blev enstemmigt valgt. 
 
Uddannelsesudvalget: 
Medlem for 2 år: Sussi Agerholm Balle, Fægteklubben Trekanten København 
Suppleant for 1 år: Vakant 
 
Alle blev enstemmigt valgt. 

 
Amatør og Ordensudvalget (A&O-udvalg): 
Medlem for 1 år: Søren Falk-Portved, Københavns Fægteklub  
Suppleant for 1 år: Søren Jensen, Fægteklubben En Garde 
Alle blev enstemmigt valgt. 
 
Interne revisorer for 1 år: 
Holger Christtreu, Hellerup Fægteklub   
Pål Ramberg, Hellerup Fægteklub 
Alle blev enstemmigt valgt. 
 
 

10. Fastsættelse af dato for næste ordinære repræsentantskabsmøde 
Fastlagt til søndag 25. april 2021 foreløbigt – kan ændres indenfor 14 dage fra den 30. august 
2020. 
 
 

11. Eventuelt – herunder prisuddelinger/hædringer 
Jan Sylvest Jensen startede med at dele priser ud 
 
Årets klub gik til: HEMA Esbjerg 
Årets frivillig: SLU-udvalget ved Pia Stiller og Marianne Falk-Portved. 
 
Dirigenten spurgte herefter om nogle havde noget til eventuelt: 
 
Pia – Veteran DM – alders diskrimination – opfordre til at den beslutning tages op. 
Lene Jensen fra Trekanten – vil gerne tilbyde DFF en dialog om afvikling af Veteran. 
Mia Maja, Hellerup vil også gerne afholde veteran DM, hvis det kan hjælpe. 
Formanden redegjorde for bestyrelsens opbakning til Veteranudvalget. Bestyrelsen vil tage 
emnet op på førstkommende bestyrelsesmøde. 
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