
 
  

 

DMF Bestyrelsesmøde torsdag den 16.oktober 2013.   
Idrættens Hus 
 
Til stede: Benny Elmann-Larsen, Ole Gjerding, Jim Høyer, Erik Pock (fra 30 minutter ind i 
mødet), Frederik Lemche (måtte gå tidligere) 
  
1. Bilag   
  a.    Budgetforslag 2013   
  b.    Foreløbigt regnskab for 2012   
  c.    Formandens beretning for 2012   
      
2. Godkendelse af dagsorden 

Der var ikke fordelt nogen dagsorden. Forretnigsordnen 
fulgtes. 
 

  

3. Godkendeselse af referat 
Intet referat fremlagt 
 

  

4. DMF Økonomi   
  a. Budget 2013. 

Kassereren orienterede om den øjeblikkelige økonomi-
ske situation 

 

  b. Foreløbigt regnskab 2012 
Kasereren fremlagde den foreløbige tal for 2013 

 

  c. Fremtidig økonomi i henhold til DIFs initiativer 
Herunder diskuteres fremtidig tildeling fra DIF. Dette 
er blevet diskuteret med DIFs udviklingsgruppe tidlige-
re på dagen, og der rapporteres derom på dette møde. 
Der er lagt op til at nu hvor vores specialordningen 
udløber ved slutningen af året, at tildelingen skal findes 
på anden måde. Der er uklarhed på mødet, hvordan den 
mulige fremtidige tilslutning til fællessekretariatet 
(KUF) skaffer os midler, men i princippet er en del af 
financieringen til dette KUF fundet ved at inddrage den 
andel af grundtilskuddene som de små forbund ikke 
kan oppebære. Den andel er for DMF meget stor, 90% 
af et grundtilskud, men det er ikke klart hvordan det 
udkrystalliserer sig i midler via KUF. 

 

     
5. DMF Elite 

Diskussion af situationen ang. fægtemester til eliten 
efter at Ferenc Toth er holdt op på Trekanten og har 
forladt landet.  
Diskussion af pistolsystemer, IR eller laser, og fremti-
den, både for elite og bredde. Der fokuseres på som fra 
starten var meningen, at når vi igen ville ha elite der 
skulle deltage i internationale stævner, ville DMF an-
skaffe de nødvendige laser enheder. Dette er stadig 
ideen, men det diskuteres hvem der skal finansiere 
hvad, den aktive og/eller DMF. Formanden orienterede 

 



om status mht. eliteprojektet samt de sidste aktiviteter, 
deriblandt afholdelse af DM-NM på Bornholm d. 
7.9.13. Dette stævne kunne gennemføres for en relativt 
beskeden omkostning sammenlignet med tidligere nor-
diske mesterskaber. De største omkostninger gik til 
transport samt kompensation for støttepersonel, da an-
tallet af frivillige var meget begrænset. Lokalt var der 
meget fin opbakning og TV2 Bornholm dækkede stæv-
net og dagene deromkring på et niveau som ellers kun 
er et VM beskåret. Mediedækningen blev således et 
meget større potentiale end ventet, og dette kan anven-
des via vores forskellige web-baserede steder. 
Mht. eliteprojektet er dette på skinner og udviklingen 
lever op til 4-års planen. De personlige fremskridt er i 
visse tilfælde overraskende gode. Det er desuden udsigt 
at vi i 2014 kunne ha et dame senior hold. 

      
6.  DMF Bredde  
  Erik Pock informerer om bredde aktiviteter i Vording-

borg området og planer for resten af året. Til rådighed 
værende IR pistoler diskuteres.  Der er behov for nyan-
skaffelse af disse eller EP får Eko Aims til at lave adap-
tere til hans Roehm pistoler. Måden dette kan arrange-
res på diskuteres.  
 

  

7.  Love og ændringer  
  Iab. 

 
  

8.  Hjemmeside og kommunikation  
  Jim orienterer mht. DIFs extranet, indhold og funktion. 

Digital postkasse diskuteres 
 

 

9. Antidoping Danmark   
  Iab. 

 
  

10. Konkurrencer og konkurrence  
planlægning 

 

  Der orienteres om aktiviteter siden DM-NM i septem-
ber. Diskussion af omkostninger for  DM-NM og selve 
arrangementet detaljer. Træningsstævne Grand Prix i 
Sverige i oktober. 
 

  

11. Udstyr og beklædning   
  Formanden orienterede om vilkår for elite mht. vores 

tøjsponsor 
 

  

12.  DMF projekter   
  Herunder diskuteres fremtidig tildeling fra DIF. Dette 

er blevet diskuteret med DIFs udviklingsgruppe tidlige-
re på dagen, og der rapporteres derom på dette møde. 

  



Der er lagt op til at nu hvor vores specialordningen 
udløber ved slutningen af året, at tildelingen skal findes 
på anden måde. Der er uklarhed på mødet, hvordan den 
mulige fremtidige tilslutning til fællessekretariatet 
(KUF) skaffer os midler, men i princippet er en del af 
financieringen til dette KUF fundet ved at inddrage de 
andel af grundtilskuddene som de små forbund ikke 
kan oppebære. Den andel er for DMF meget stor, 90% 
af et grundtilskud, men det er ikke klart hvordan det 
udkrystalliserer sig i midler via KUF. 
 
Sponsorship: Det diskuteres hvordan skydebanen kunne 
bruges som flade for sposor-reklamer. 
Fundraising: Kan KUF bruges til dette? 
 
Det foreslås at der skal ekstra pistoler med i udvik-
lingsprojektet. 
 
 

13.  Licenser og Teknologi   
  Kort diskussion om mulige igangsætning af aktiviteter 

der skal lede frem til definition af et nyt licens system 
på national basis. 
 

  

14. Samarbejde med DMI  
   Formanden orienterede. DMI har ny formand siden 

1.4.13 og vil fortsætte med det gode og stimulerende 
samarbejde. 
 

  

15.  Øvrige sager 
God ledelse -  DIF krav til DMF dokument 

  

  Dette dokument er stadig ikke indleveret af DMF. Det 
kræver en del konstruktivt skrivearbejde. Det skal som 
sidste frist indleveres inden nytår 2013. 

  

     
  
16. Orientering   
      
17.  Resultater stævner   
  Omtalt ovenfor under  punkt 5. 

 
  

18. Aktionsliste   
  1.Jim kigger på oprettelse af digital postkasse og orien-

terer resten af bestyrelsen. 
2. Benny giver materiale om fægte-tester, som DMF 
har indkøbt. Info og pris sættes på vores site 
3. Benny organiserer at deposita opkræves for lån af 
pistoler.  
4. Alle: kig på sporsormuligheder 
5. Fokuser på at få pistoler med i udviklingsprojektet. 

  



Det er antydet under ’udstyr’ og teknik, men summen 
der er ikke stor nok. 

19.  Eventuelt   
  
 


