
 

Årets fedeste sociale fægtearrangement 
 

Den 20. og 21.august 2021 

 

Vi mødes på 

Vilcon Hotel & Konferencegaard 

Lorupvej 44 

4200 Slagelse 
 

 

Program for repræsentantskabsmøde 
Fredag 

Kl. 18 Velkomst med noget til ganen 

 

Kl. 18.30 Gå på Cafe  

- og hør hvad udvalgene har lavet det seneste år, og hvad de har af planer for det kommende. 

Det er muligt at tage en snak med udvalgsmedlemmerne. 

Kl. 19.30 Afrunding og introduktion til workshops 

Kl. 20  SÅ er der fest. 
- vi spiser middag i hotellets restaurant. 

Lørdag 

Kl. 7 Morgenløb 
- præcis som at Kronprinsen cykler med veteranerne, så byder vi på løb med selveste 

formanden. 

Kl. 7.30 Morgenmad 

Kl. 8.30-12 Workshops.  
- der er arrangeret forskellige workshops. Mere om det fredag. 

Ungeforum 
 - bestyrelsen har inviteret en gruppe unge mennesker i alderen 15-20 år, til en fælles dialog 

om hvad de gerne vil bruge forbundet til. Resultatet fremlægges på repræsentantskabsmødet. 
 

Kl. 12-13 Frokost  

- tag en bid mad i buffeten, og få en snak med de andre klubber. 

 



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. 

Kl. 16 Opfølgning på workshops 

Kl. 16.30 Uddeling af priser 

Kl. 17 Farvel og tak for i år 
 

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 navn og funktion i klubben, samt om der 

ønskes overnatning (enkeltværelse/dobbeltværelse). Desuden skal der oplyses en mailkonto for den/de der skal kunne 

stemme på repræsentantskabsmødet, idet dette vil foregå elektronisk. 

Tilmeldingen skal ske senest 1. august – af hensyn til hotel og planlægning. 

Forplejning 
Der er fuld forplejning. Hvis der er allergier el.lign., så oplys om det ved tilmelding. 

Overnatning 
Dansk Fægteforbund betaler for de unge der er inviteret til ungeforum, bestyrelsen, ansatte og særligt indbudte gæster. 

Egenbetalingen er for alle øvrige på 700,- kr for overnatning i dobbeltværelse. Der er morgenmad, fest og øvrig 

forplejning inkluderet. Tillæg for enkeltværelse 100 kr. 

Forbundet håber så mange som muligt vil overnatte. 

Streaming og elektronisk afstemning. 
Repræsentantskabsmødet lørdag streames. 

Der laves elektronisk stemmeafgivelse via mobilen. Nærmere information følger. 

Transport 

Vi opfordrer stærkt til at der laves samkørsel, om ikke andet, så for miljøets skyld. Se denne Facebook side Samkørsel 

til repmøde 2021 for ledige pladser, eller meld ledige pladser ind i gruppen. 

Evaluering 
Vi vil lave en evaluering, ved afslutningen, som vi håber I alle vil besvare. 

 

mailto:dff@faegtning.dk

