Referat af Repræsentantskabsmøde i Danske Fægte-Forbund
Afholdt i Idrættens Hus, den 21. august 2021
Tilstede: Repræsentanter fra 16 fægteklubber, DFF’s bestyrelse, udvalg og medarbejdere.
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 Jens Tarp
Jens Tarp blev enstemmigt valgt,
Dirigenten indhentede repræsentantskabets godkendelse af, at repræsentantskabsmødet pga.
Covid-19 situationen var udsat. Jens Tarp henviste herefter til bestemmelserne i vedtægternes
§ 12 og den måde, de er blevet efterlevet. I forlængelse heraf godkendte repræsentantskabet
at det var lovligt indkaldt.
Jens Tarp oplyste herefter, at bestyrelsen oplyser, at referent er Marianne Ipsen, IKC.

2. Valg af stemmeudvalg
Dirigenten oplyste med hjælp fra Pia Stiller, at stemmeoptællingen sker ved anvendelse af itsystemet Assembly. Der blev foretaget en stemmetest, som viste at systemet fungerede
korrekt – godkendt af Pål Ramberg og Holger Christtreu.
Herefter blev Pål Ramberg og Holger Christtreu og Pia Stiller valgt til stemmeudvalget.
3. Godkendelse af repræsentanter
Dirigenten oplyste, at der var 16 klubber til stede ud af 48 klubber. De 16 klubber
repræsenterede 40 stemmer.
Repræsentantskabet godkendte oplysningerne.
4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning herunder fremlæggelse af Ungeforum resultat
Dirigenten gav ordet til formanden der henviste til den beretning, som tidligere var udsendt til
repræsentantskabet og gennemgik de væsentligste punkter.
•
•
•
•
•

Resultater
Nye klubber
DIF / EFC / FIE
Fremtiden
Unge Forum

Vi mindedes hhv. Søren Jensen, Bent Vagn Nielsen, og Thomas Sørensen med 1 minuts
stilhed.

Det har været et forfærdeligt år – meget få resultater. Meget få internationale Worlds cups.
Dog har der været afholdt DM’er/Senior DM. Desværre intet Veteran DM i år.
Nye klubber: Frederiksborg Historiske Fægteklub er kommet til i 2020.
EFC/FIE /Nordic
Mange aflysninger bl.a. grundet tunge, dyre Covid regler.
Den positive side er, at der trods alt er nogle af de lokale stævner som blev afholdt.
Støttemidler fik vi besked om i starten af 2020 – senere på året fik vi støttemidlerne, så der
blev valgt nogle oprullere.
Senere blev vi spurgt om der var andet vi kunne tænke os, og her har vi meldt ind, at vi ønsker
os piste.
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1. Stabilitetssport – fastholdelse og vækst
2. Talent og Elite
3. Internationale relationer
Børnefægtefonden
Vi er ved at etablere denne fond.
Hvorfor Børnefægtefonden?
• Vi har et formål: At udvikle fællesskaber inden for fægtesporten for børn og unge i
hele Danmark
• Vi er uafhængig af kommercielle, politiske, sportslige og andre interesser
• Vi samarbejder med alle relevante aktører
• Fokus i 2021-2024 er at udvikle fægtning som tilbud i grundskolen og at udvikle
fægtesportens fællesskaber for børn og unge
• Vi formidler støtte fra fonde og donorer

DM i 2022 i uge 25 i Aalborg bliver noget helt nyt og anderledes.
UngeForum
Tobias Redlich fra Glostrup FK og Sebastian Lomholt fra Kalundborg FK præsenterede det
oplæg, de havde arbejdet med dagen før.
Vi skal have flere fægtere – det er vigtigt for motivation og deltagelse i stævner og også for
træningen. Vigtigt at fægte mod nye fægtere man ikke kender. Vigtigt også for det sociale.
Hvordan får vi nye fægtere –
Vi skal være mere synlige – f.eks. ved at vise sporten i storcentre – mere info på de sociale
medier.
Hvordan fastholder vi fægterne – hvis fægteren mister lysten til at fægte?
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Der skal ikke blot tilbydes træning, men måske også noget mere uddannelse, f.eks.
dommeruddannelse. Vi skal sørge for at man føler man har venner med f.eks. sociale
arrangementer. En ide kunne også være nogle træningslejre/samlinger.
Der vil blive udsendt en spørgeskemaundersøgelse om det netop afholdte
repræsentantskabsmøde og ønsker til mødet i 2022.

Spørgsmål til beretningen:

Jan Berg, Slagelse FK spurgte ind til:
Hvem/hvordan har man forsøgt at påvirke politikerne i DIF?
Ja tak til Børnefægtefonden – rigtig god ide – kan virkelig hjælpe klubberne.
Theis Samsig, Trekanten
Kunne man forestille sig noget central som kan promovere sporten?
Formanden svarede – jo vi skal understøtte samt opsamle ideer og lægge ud til fælles glæde.
Der ligger en udviklingsmodel for dette til klubberne.
Lene Jensen, Trekanten
Genialt med Børnefægtefonden – skal det være med til at generere nye medlemmer til
klubberne?
Ja det er korrekt at det vil være virkningen på sigt. iflg. Jan Sylvest.
Meena Hussain TAFF – hvordan bliver midlerne givet fra DIF – hvad er der skal til?
Formanden svarede at det er svært at vide hvad der giver midler – men formentlig bliver det
noget med krone for krone pr. medlem.
Majken Linnemann, best. medlem, takkede Ungeforum. Tak for ideer. Der har været savnet
fægterinddragelse. Det er vigtigt!
Lars Olsen, Aramis
Opfordrede til samarbejde med seminarer, de som skal være idrætslærere – de kender mange
gange ikke fægtesporten.
Fægtning har noget som håndbold/fodbold ikke har – f.eks. nogle der har svært ved den store
fodboldbane, og som bedre kan klare sig på en piste i et mindre forum.
Dette blev taget til efterretning af formanden.
Formanden nævnte også at vi har inviteret Dansk Skoleidræt til at være en del af
Fægtebørnefonden.
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
Alle øvrige udvalgsberetninger blev gennemgået aftenen før.
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5. Amatør og Ordensudvalg (A&O udvalg)
Dirigenten: Der har ingen sager været i 2020.
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
6. Kassereren aflægger regnskab og det af Bestyrelsen udarbejdede rammebudget fremlægges
til godkendelse
Resultatet viser et overskud på kr. 379.561. Dette skyldes at der ikke har været mange
aktiviteter.
Regnskabet blev godkendt.
Rammebudget
Tidligere fremsendt. Vi budgetterer med et underskud på kr. 371.378.
Rammebudgettet blev herefter enstemmigt godkendt.

7. Indkomne forslag til beslutning
Dirigenten indhentede repræsentantskabet godkendelse af, at de indkomne forslag fra
Københavns Fægteklub og bestyrelsen ved Pia Stiller var modtaget og udsendt til foreningerne
i henhold til vedtægternes bestemmelser i §13, stk. 3 og § 12, stk. 9.
Dirigenten gav herefter ordet til Københavns Fægteklub, der præsenterede forslaget om
ændring af §11:
KØBENHAVNS FÆGTEKLUB skal foreslå følgende punkt til behandling på DFF’s repræsentantskabsmøde de 21 august 2021:
”Den nuværende Veterankomité omdannes til et Udvalg på lige fod med andre udvalg under DFF og
optages i vedtægterne §11”

Forslaget blev debatteret – bestyrelsens holdning er, at man ikke skal ændre på den
nuværende struktur.
Lene fra Trekanten mener man skal lade organisationen prøve af inden man begynder at
ændre igen.
Der blev foretaget afstemning med nedenstående resultat:
Ja: 7
Nej: 30
Blank: 3
Forslaget om ændring af §11 blev hermed ikke godkendt.
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Dirigenten gav herefter ordet til Pia Stiller, der præsenterede bestyrelsens forslag til ændring
af §9, stk. 3 og § 10, stk. 1:
Forslag til vedtægtsændring – licens.
Forslag 1:
§9, stk. 3
Fra: Licens er ikke påkrævet for fægtere yngre end kadetfægtere
Til: Licensen er opdelt i to kategorier:
a. Fægtere, frem til og med det år de fylder 16 år.
b. Fægtere, fra og med det år de fylder 17 år.
$10, stk. 1
Fra: "... eller foreninger under Dansk Fægte-Forbund uden at være i besiddelse af licens, jf.
dog § 9 stk.3."
Til: "... eller foreninger under Dansk Fægte-Forbund uden at være i besiddelse af licens."
Der blev foretaget afstemning med nedenstående resultat:
Ja: 31
Nej: 7
Blank: 2
Forslaget blev dermed vedtaget.
Forslag 2:
(frafalder hvis forslag 1 vedtages)
§9, stk. 3
Fra: Licens er ikke påkrævet for fægtere yngre end kadetfægtere
Til: Licens er ikke påkrævet for fægtere frem til og med det år hvori de fylder 16 år.
Forslaget blev frafaldet da forslag 1 blev vedtaget.

8. Vedtagelse af foreningernes kontingent for det kommende år – 2021/2022
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
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9. Valg til bestyrelse og udvalg i henhold til § 14
Følgende kandidater der var på valg eller ønskede valg havde indsendt deres kandidatur:
Kandidatur/præsentation fra:
Vivian Bækmand – suppleant i uddannelsesudvalget
Pia Stiller – suppleant bestyrelsen samt Sludvalget

Holger Christtreu - Amatør- og ordensudvalg og Kritisk revisor

Pål Ramberg - Amatør- og ordensudvalg og Kritisk revisor
Jan Sylvest Jensen - Formand
Carl Emil Elling - Stævne- og Lejrudvalget
Peter S Linnemann – Uddannelsesudvalget
Søren Falk-Portved - Amatør- og ordensudvalg – ikke på valg!
Marianne Falk - Stævne- og Lejrudvalget

Bestyrelsen
Formand for 2 år: Jan Sylvest, Kalundborg FK - valgt
Bestyrelsesmedlem for 2 år: Erik Rykind-Blarke, Fægteklubben Trekanten, valgt
Suppleant for 1 år: Pia Stiller, Glostrup Fægteklub, valgt
Alle blev enstemmigt valgt
Udvalgsposter
Talent og Eliteudvalget:
Medlem for 2 år: ubesat -bestyrelsen fik bemyndigelse til at besætte den ledige post.
Suppleant for 1 år: Kent Martin Ito Bruun, FK Trekanten, valgt
Blev enstemmigt valgt.
Udviklingsudvalget:
Medlem for 2 år: vakant
Medlem for 1 år: vakant
Suppleant for 1 år: vakant;
Bestyrelsen fik bemyndigelse til at besætte de ledige poster.
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Stævne- og Lejrudvalget:
Formand for 2 år: Marianne Falk, Københavns Fægteklub, valgt
Medlem for 2 år: Pia Stiller, Glostrup FK, valgt
Medlem for 1 år: Carl Emil Elling, valgt
Suppleant: Vakant
Bestyrelsen fik bemyndigelse til at besætte den ledige post.
Alle blev enstemmigt valgt.
Uddannelsesudvalget:
Formand for 2 år: Peter Linnemann, valgt
Medlem for 2 år: Vakant – bestyrelsen fik bemyndigelse til at besætte posten.
Suppleant for 1 år: Vivian Bækmand, valgt
Alle blev enstemmigt valgt.
Amatør og Ordensudvalget (A&O-udvalg):
Medlem for 2 år: Pål Ramberg, Hellerup FK, valgt
Medlem for 2 år: Holger Christtreu, Hellerup FK, valgt
Suppleant for 1 år: Nicolai Barding valgt
Søren Falk Portved behøvede ikke at stille op, da han ikke var på valg, blev valgt i 2020 for 2
år.
Alle blev enstemmigt valgt.

Kritisk revision - Interne revisorer for 1 år:
Holger Christtreu, Hellerup Fægteklub valgt
Pål Ramberg, Hellerup Fægteklub valgt
Alle blev enstemmigt valgt.
10. Fastsættelse af dato for næste ordinære repræsentantskabsmøde
Fastlagt til 22. - 23. – 24. april 2022 – enten fredag/lørdag eller lørdag/søndag.
Forbundet fortsætter med DIF’s revisionsfirma.
11. Eventuelt
Dirigenten spurgte herefter om nogle havde noget til eventuelt:
Søren Falk spurgte ind til det nye afstemningssystem hvorvidt det er hemmeligt –
Det blev bekræftet at det er det.
Ønske om at klubberne kan differentiere deres stemmer?
Hans von der Osten – kommenterede på landsholdsdragterne (sorte) kunne man forestille sig
at dragterne kunne være en anden farve?
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Jan Sylvest – havde talt med DIF for at foreslå at man i Danmark skulle have de samme farver.
Dette er der blev taget godt imod.
Der har ikke været tilløb i Eliteudvalget at ændre på farven på tøjet.
Hans von der Osten
Beder igen om at fægterne kan optræde i noget rødt i stedet for sort.
Der skal overvejes om der kan gøres noget, da der ikke er sket noget siden sidste år, hvor det
også blev fremført? De som har ansvar for dette, må gerne igen kigge på det.
Hans von der Osten
DM 2022 en uge i Aalborg – uge 25 – det er en periode hvor de har været til EM og skal til VM.
Der mangler hensyn til fægterne.
Lars Olsen, Aramis: Skolerne har afslutning. Det vil være svært at få fægterne.
Der blev fra Marianne Falk, gjort opmærksom på at vi skal deltage kun en dag – enten fredag
eller lørdag.
Hans von der Osten
Vil gerne have mulighed for at høre hvorfor medlemmerne trækker sig (afgående
medlemmer). Majken Linnemann forklarede hvorfor hun er afgående medlem af
Eliteudvalget.
Theis Samsig, Trekanten
Kunne DFF lave noget live-streaming – mediedækning. Live opdatering af kampene via
Ophardt?
Licenssystemet – er der nogen der synes det er en dårlig ide, hvis fægterne selv kan bestille
licensen? Bestyrelsen er for dette, hvis klubberne bestiller de store ordrer.
Maria Dimaki, Albertslund FK
De nye aldersregler – hvordan blev det vedtaget.
Maria Dimaki, Albertslund FK –
Rigtig mange stævner er i Sverige – det kan være et problem for klubberne.
Pia Stiller fra SLU opfordrede klubberne til selv at afvikle stævner.
Nordiske mesterskaber i Finland – tilmelding finder sted via Ophardt. Vi tager dertil som en
nation - ikke klub.
Pia Poulsen, Frederiksberg FK
Undtagelse for veteraner – vedrørende dansk statsborgerskab.
Formanden for SLU, bad Pia komme med input hvis hun ønskede ændringer til
stævnereglementet. Dette er en mulighed.
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