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Sammensætning 
B&U-udvalget består af B&U-trænerne, et bestyrelsesmedlem og og et antal 
menige udvalgsmedlemmer. Der kan løbende optages medlemmer i udvalget 
ved forfald af eksisterende medlemmer. Udvalget vælger formanden i blandt 
udvalgsmedlemmerne. Bestyrelsesmedlemmet udtræder senest i forbindelse 
med generalforsamlingen og nyt medlem indtræder efter 
generalforsamlingen, når denne er udpeget af bestyrelsen.  
 

Ansvar & myndighed  
Udvalget er ikke budgetansvarlig. Den bestyrelsesansvarlige holder 
bestyrelsen orienteret. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier 
og leveregler. Udvalget skal understøtte og bidrage til indfrielsen af klubbens 
visioner og mål. Udvalget skal sikre planlægning og koordinering af 
Trekantens deltagelse i B&U-stævner nationalt og internationalt. Udvalget 
skal bidrage til rekruttering, fastholdelse og udvikling af B&U-fægterne i tæt 
samarbejde med trænerne, forældre-gruppen, Trekantens Venner samt DFFs 
udviklingskonsulent. I krisesituationer er det kun formanden, som udtaler sig.  
 

 

Opgaver 
B&U-udvalget har følgende opgaver; 

 Ansvaret for den interne kommunikation omkring danske og udenlandske 
stævner; dels gennem opslag i klubben dels gennem upload af 
stævneinvitationer på hjemmesiden.  

 Tilmelding til stævner, hvor tilmeldingen sker via Ophardt. 

 Det skal sikres, at der udarbejdes stævnerapporter i forbindelse med alle 
turneringen og at disse uploades på hjemmesiden.  

 At stævneturenes kvalitet til stadighed evalueres i forhold sportsligt 
niveau, rejseudgifter og rejsetid, sociale aspekter etc.  

 Udvalget er ansvarligt for at sikre, at stævneplanlægning afvikles 
effektivitet og indenfor rimelige økonomiske rammer.  

 Udvalget er ligeledes ansvarligt for at rutiner fastholdes, således at de 
kan overtages af ”næste generation”.  

 Til stadighed at søge dialogen med ”nye fægteforældre” med henblik på 
at sikre, at disse inkluderes i klubbens sociale liv og forældreaktiviteter.  

 At nye "stævne-forældre" informeres om praktikken i forbindelse med 
stævner eks. via informationsaftener eller via personlig kontakt med 
B&U-udvalgsmedlem. 

 I samarbejde med Trekantens Venner afholdes grill-aften og lignende 
arrangementet for at fremme dialogen med nye fægteforældre.  

 I samarbejde med Trekantens Venner at arrangere sommerindledning og 
julestævnet.  

 At deltage i og arrangere rekrutteringsarrangementer m.h.p. hvervning af 
nye medlemmer. 

 At arrangere to årlige "gradueringsdage", hvor interesserede fægtere kan 
eksamineres i DFFs fægtemærker. 

 I samarbejde med DFF og andre sjællandske fægteklubber at arrangere 
Fleuret Cuppen. 

 

Kvalifikationer  
Medlemmerne af bestyrelsen vil tilsammen have særligt brug for følgende 
kompetencer:  

 Netværksskabende, indsigt i frivilligt arbejde, delegerende, 
organisatorisk tæft, afslutter og eksekveringsegenskaber, samt 
fægtekompetencer. 

 

 
Mødefrekvens 
Max. 4 gange årligt á 2 timer. 
 
 

Estimeret timeforbrug (funktionsfordelingsanalysen) 

 
 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt 

Formand 3 3 3 3 5 4 0 6 5 3 4 4 41 
Medlem 3 3 3 3 3 2 0 1 2 3 3 3 32 
(ophardt)              
              
Alm. 
medlem 2 3 1 1 2 2 0 1 2 2 2 3 21 
              
              

  
 


