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                      Brøndby, 10.10. 2017 

Samarbejdsaftale om optagelse og organisering af HEMA-klubber i Dansk Fægte-Forbund 

HEMA-klubberne, Københavns Historiske Fægteklub, HEMA-Esbjerg og HEMA-Aalborg, her efter kaldet 

”Klubberne”, og Dansk Fægte-Forbund, ”DFF”, ønsker at arbejde sammen om en optagelse og organisering af 

klubberne i DFF. 

Vi ønsker at arbejde hen i mod følgende mål: 
1. At Klubberne og deres medlemmer optages i DFF og dermed Danmarks Idrætsforbund, DIF, i april 
2018, samt at 
2.  Et HEMA-udvalg eller en lignende repræsentation indgår i DFF’s organisation pr. april 2019, hvor 
DFF har etableret en ny organisationsstruktur. 
 
Det indebærer, at parterne i fællesskab arbejder med følgende procesopgaver: 

• At forberede optagelse af HEMA-klubber i DFF – politisk, formelt og materielt (konkret) på 
såvel klub- som forbundsniveau. 

• At afstemme klubbernes vedtægter med DFF’s og DIF’s regler. 

• Herunder udarbejdelse af et reglement for HEMA-fægtning. 

• At vi arbejder ud fra Kommissorium for HEMA-arbejdsgruppe nedsat af DFF’s bestyrelse – se 
fælles mødereferat af 21.01. 2017 afs. 7. 

For at løse procesopgaverne forventer vi, at parterne bidrager med følgende ressourcer: 

• Deltager med repræsentanter i arbejdsgruppemøder. 

• Arbejder med løsning af procesopgaverne mellem arbejdsgruppemøderne. 

• Afsætter de nødvendige ressourcer til at løfte arbejdsgruppens opgaver, herunder at DFF 
bistår med medarbejderressourcer. 

 
På overstående forpligter vi os gensidigt. 
 
Dato og underskrift: 01.11. 2017  Dato og underskrift: 27.10. 2017 

 
 
__________________________  
Formand, Københavns Historiske Fægteklub Formand, HEMA-Esbjerg 
På bestyrelsens vegne   På bestyrelsens vegne 
 

    
      Dato og underskrift: 10.10. 2017 

 

    
 Formand, Dansk Fægte-Forbund 
 På bestyrelsens vegne 

mailto:dff@faegtning.dk
http://www.hemadff.dk/wp-content/uploads/2017/09/Mødereferat-HEMA-klubber-og-DFF-januar-2017.pdf
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TILLÆG TIL: Samarbejdsaftale om optagelse og organisering af HEMA-klubber i Dansk Fægte-

Forbund 

 
 
Samarbejdsaftalen er endvidere tiltrådt pr. marts 2018 af Laurentiusgildet, Aarhus: 
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