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     Brøndby 10.10. 2017 

Referat af møde d. 08.10. 2017 med HEMA-klubber og DFF – møde 4 

Tilstede: Janus, HEMA Esbjerg, Kasper Lorentzen, København, Martin Wiuff, DFF. 

Afbud: Martin Hill, Aalborg, Jan Sylvest Jensen, formand, DFF, Ole Kokborg, kasserer, DFF. 

Tid og sted: kl. 13.00-16.00 i Odense Sportscentrum, Thorslundsvej 2B, 5000 Odense C 

Referat gengivet i forhold til fremsendt dagsorden: 
 
Beslutninger, konklusioner og opgaver til udførelse skrevet med fed, kursiv. 

 
1. Velkomst 
Martin Wiuff, DFF, bød velkommen.  
 
2. Præsentation af eventuelle gæster 
Der var ikke mødt gæster op fra Laurentius Gildet i Aarhus og HEMA Hillerød, men de er fortsat 
velkomne og inviteres igen en anden gang. 
 
3. Generel status for klubber, forbund og samarbejdet - herunder hjemmeside   
 
Aalborg (ifølge os andre): 

- Intet nyt. 
- Janus sender Martin (DFF) kontaktoplysninger (inkl. telefonnumre) på Martin og Christian 

fra Aalborg. Rykker også for vedtægter. 
 
Esbjerg:  

- Der er et pænt fremmøde og tingene kører. 
 
København: 

- Tingene kører. 
 
Forbundet: 

-     Martin fortalte, at DFF får færre penge fra DIF de kommende år, men at det ikke burde have                 
      betydning for vores fælles samarbejde og den strategiske udviklingsaftale mellem DFF og DIF,   
      som vi gennemgik på mødet i juni.  

       -    Klubberne synes, den nye hjemmeside er fin. 
 
4. Events – status 
I perioden mellem juni og oktober har der ikke været gennemført events på tværs af HEMA-klubber 
og DFF-klubber. 
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Det gør ikke så meget, da indsatsen tidligere i 2017 har været fin. Det vil nok være vigtigt at fyre 
nogle ting af i begyndelsen af 2018 og frem til klubbernes optagelse i april 2018, så samarbejdet igen 
synliggøres i fægtedanmark.  Vi sætter det på dagsordenen for møde i januar. 
 
5. Klubvedtægter - Status 
 
Aalborg: 

- Udviklingskonsulenten har ikke hørt fra klubben. Men klubben har fået tilsendt et oplæg fra 
DFF. 

- Martin (DFF) følger op på vedtægter. 
 
Esbjerg:  

- Det af DFF fremsendte oplæg er fint, og det burde køre på skinner herfra. Opgaven prioriteres 
fra nu af. 
 

København: 
- Klubben og DFF har haft dialog og korrespondance om det fremsendte oplæg. Med 

kommentarer og tilrettelser mener Kasper, at klubben er klar til senere på året at tage 
vedtægten p til afstemning på en generalforsamling.  

 
6. Reglement - status 
Vi fik kigget på udkastet lavet af Martin, DFF, med mange, gode input fra Janus. Vi fik sammen 
forholdt os til de første 12 sider.  
 
I forhold til DIF Danmarksmesterskaber er det vigtigt at komme i gang med processen med afholdelse 
af DM tidligt, da DM skal afholdes 3 gange af forbundet, før det kan godkendes af DIF.  
Desuden skal det blandt andre ting præciseres, hvem der har godkendelses- / ændringskompentence 
til hvad – jf. S.1. i udkastet. 
 
Da der er i alt 30 sider, så afsætter vi tiden på næste møde til primært at omhandle en fuld 
gennemgang af reglementsudkastet, så det er klar til endelig godkendelse i begyndelsen af 2018. 
 
DM tages op på møde i januar. 
 
7. Samarbejdsaftale - til underskrift  
Aftalen blev godkendt på sidste møde og udsendt til underskrift. Men ingen har endnu underskrevet! 
Det må være svipset alle steder. Der var ikke formænd med på dagens møde, hvorfor der ikke kunne 
underskrives af nogen på selve mødet.  
 
Aftalen sendes igen rundt til underskrift af konsulenten.  
      
8. Eventuelt 
- 
 
9. Næste møde – punkter og dato 
 
Søndag d. 19.11. 2017 kl. 13-16 i Odense – nærmere om sted følger, når vi nærmer os. 
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Punkter til næste møder: 
 
November: 

- Vedtægter – kort status 
- Reglement – hovedvægten lægges på, at vi på mødet arbejder videre med udkastet og 

færdiggør det. 
 
Jan og Ole fra DFF behøver ikke deltage i november, Martin deltager fra DFF. Det ville derimod være 
super godt, at få flere med fra HEMA-klubberne til drøftelse af indholdet af reglementet. Janus og 
Kasper kontakter netværk. 
 
Januar: 

- Events – på tværs HEMA-DFF-klubber. Hvad er der af muligheder i primo 2018? 
- Vedtægter – Status? 
- HEMA-DM allerede i 2018? Samt afklaring af udenlandsk deltagelse med DFF-vedtægt/DIF. 
- DFF-godkendelse af HEMA-reglement – deadline. 

 
DFF sørger for dagsorden og lokalebooking.  
 
 
Tak for et godt møde. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Martin W, DFF’s udviklingskonsulent. 
 
 


