
Praktiske oplysninger 
Dansk Fægteforbund vil gerne invitere på socialt samvær mellem klubbernes 

repræsentanter, kombineret med relevante indslag, og meget andet. 

Tilmelding 

Der tilmeldes ved at sende en mail til dff@faegtning.dk, med angivelse af navne og funktion i 

klubben. 

Transport 
Offentlig transport – er man til det, kan bus 1234 benyttes, eller tog BB. De holder 300m 

fra Konferencecenteret. 

Alternativt er der fri parkering ved Konferencecenteret. 

Overnatning 
Det er muligt at tilkøbe en overnatning til absolut fægtevenlige priser. Book på denne 

hjemmeside: www.konferencecenterdengladegris.dk 

Husk at oplyse rabatkoden Engarde 

Priser 
En overnatning i dobbeltværelse, for 2 personer inkl. Morgenmad for sølle 500,- danske 

kroner. 

Buffet lørdag aften på Konferencecenterets restaurant, koster 250,- inkl. En drikkevarer. 

Andet 
De af bestyrelsen indbudte deltagere, har fri overnatning. 

Streaming og elektronisk afstemning. 
Repræsentantskabsmødet søndag streames – log ind her: www.dff.dk 

Der laves elektronisk stemmeafgivelse via mobilappen xyz. 
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Program 

Lørdag 

Kl. 15-18 Workshops.  
Der er arrangeret 4 forskellige workshops. Det er muligt at nå, at 

deltage i 2 af de 4. Tilmelding nødvendig. 

A: Fastholdelse af medlemmer 

B: Udvikling af flere trænere i egen klub 

C: Markedsføring af egen klub 

D: Indkommende forslag til drøftelse 

Kl. 15-18 Ungeforum 
 Bestyrelsen har inviteret 10 unge mennesker i kategorierne kadet 

og junior, til en fælles dialog om hvad de gerne vil bruge forbundet 

til. Resultatet fremlægges på repræsentantskabsmødet. 

Kl. 19  SÅ er der fest. 
 Vi spiser buffet i Konferencecenterets restaurant, og danser til 

Gurli og Margretes band 

Søndag 

Kl. 9-11 Indlæg 
Hanssi er inviteret til at fortælle om klubudvikling i 

Langbordistand. 

Kl. 11-12 Gå på Cafe og hør hvad udvalgene har lavet det seneste år, 

samt hvad de har af planer for det kommende. Det er muligt at 

tage en snak med udvalgsmedlemmerne. 

Kl. 12-13 Frokost Tag en bid mad i buffeten, sammen med en snak med 

de andre klubber eller fortsæt med udvalgene. 

Kl. 13-16 Repræsentantskabsmøde 
1. Valg af dirigent  

2. Valg af stemmeudvalg  

3. Godkendelse af repræsentanter  

4. Formanden aflægger Bestyrelsens beretning, herunder 

fremlæggelse af Ungeforum resultatet. 

5. Amatør- og ordensudvalget aflægger beretning  

6. Kassereren aflægger regnskab, og det af Bestyrelsen 

udarbejdede rammebudget fremlægges til godkendelse.  

7. Indkomne forslag til beslutning.  

8. Vedtagelse af kontingent og licenssatser  

9. Valg i henhold til § 14.  

10. Fastsættelse af dato for næste ordinære 

repræsentantskabsmøde.  

11. Eventuelt. 

Bilag: (fremsendt til klubbens mail) 
1. Årsregnskabet 

2. Budget 

3. Hvem er på valg, og hvem kan vælges ind. Herunder en præsentation af 

emnerne. 


