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Kapitel 1 – Forbundet og dets opgaver 

§ 1 FORBUNDETS NAVN  

Dansk Taekwondo Forbund (skrives forkortet DTaF).  

§ 2 HJEMSTED  

DTaF's hjemsted er det officielle forbundssekretariat, eller hvis dette ikke findes, så hvor formanden bor.  

§ 3 FORMÅL  

DTaF's formål er at udbrede kendskabet til og fremme interessen for Taekwondo i Danmark og varetage 

Taekwondo's interesser som amatøridræt under World Taekwondo Europe(forkortet WTE), World 

Taekwondo (forkortet WT) og Danmarks Idræts-forbund (forkortet DIF).  

Kapitel 2 – Forbundets medlemmer 

§ 4 BETINGELSER FOR MEDLEMSSKAB  

Stk. 1 Medlemskab i DTaF kan kun opnås af klubber, der har indsendt ansøgning derom, og hvis love er 
godkendt af DTaF's bestyrelse. Klubbens love skal som minimum indeholde:  

a) Oplysning om klubnavn, hvor bynavn eller stednavn og ordene Taekwondo Klub skal indgå.  
b) Udelukkelses- og eksklusionsregler, der er i overensstemmelse med DTaF´s regler herom, jf. 

lovenes §19.  

Stk. 2  Sker der ændringer i en klubs love, skal disse indsendes til orientering.  

Stk. 3  Alle, der er medlem af en klub under DTaF, og som dyrker Taekwondo skal betale licens hos DTaF, uanset 
om medlemmet ønsker at deltage i gradueringer eller andre af Forbundets arrangementer. Al indbetalt 
licens skal afregnes til Forbundet, uanset om licensen opkræves direkte eller indgår i et 
indskud/depositum. Indmeldingen i DTaF skal ske senest 1 måned efter indmeldelse i klubben.  

Stk. 4  Ved optagelse af nye klubber i DTaF skal graduering for medlemmerne godkendes af den tekniske ledelse. 
I tvivlstilfælde foretages godkendelsen af bestyrelsen.  

Stk. 5  En klub der groft tilsidesætter DTaFs love kan udelukkes for en tidsbegrænset periode.  

Stk. 6  Ved manglende rettidigt medlemsindberetning til DIF, kan DTaF´s bestyrelse opkræve en bøde svarende 

til seneste antal DIF/DTaF medlemsindberetning gange 150,00 kr.  

Kapitel 3 – Forbundets organer 

§ 5 DTaF's ORGANER ER  

· Repræsentantskabet.  

· Bestyrelsen.  

· Ordens- og Amatørudvalget.  

Kapitel 4 – Repræsentantskabet 

§ 6 REPRÆSENTANTSKABET 

Stk. 2  Stemmeret og møderet har:  

a) Bestyrelsens medlemmer, hver med en stemme.  

b) Hver anerkendt klub med mindst 10 medlemmer, der udøver Taekwondo, kan stille med en 

repræsentant pr. påbegyndte 75 licenser, optalt pr. 1. marts. 
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Der kan kun stemmes personligt, og for at opnå fuld stemmeret må et tilsvarende antal 

repræsentanter fra klubben være til stede.  

Stk. 3  Møderet har:  

a) Medlemmer af Ordens- og Amatørudvalget 

b) Revisorerne  

c) Formænd for bestyrelsens nedsatte udvalg og arbejdsgrupper 

d) Dem af bestyrelsen inviterede personer. 

Stk. 4  Der kan ved ansøgning fra en klub gives dispensation for ekstra deltagere ved repræsentantskabsmødet. 

Disse deltagere er dog uden tale- og stemmeret.  

§ 7 DET ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE  

Stk. 1  Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i april eller maj. Indkaldelse sker ved opslag med 

6 ugers varsel på forbundets officielle hjemmeside. 

Indkaldelsen skal indeholde rammebudget, samt en liste over indkaldte klubber og deres antal licenser pr. 

1. marts.  

Af indkaldelsen skal det fremgå:  

a) Hvilke tillidsposter, der er på valg.  

b) Periodens varighed.  

c) Om de nuværende er villige til genvalg.  

Stk. 2  Dagsorden opslås på forbundets officielle hjemmeside mindst 8 dage før mødet:  

a) Samtidig med opslaget af dagsordenen opslås den skriftlige beretning og materiale fra  

bestyrelsen og udvalg: 

  

i. Formanden aflægger den samlede beretning  

ii. Forbundets strategi for den kommende periode  

iii. Regnskab, inkl. udtalelse fra de kritiske revisorer 

iv. Rammebudget for kommende regnskabsår 

 

b) Alle indsendte lovforslag opstilles i samme rækkefølge som lovene.  

Stk. 3  Dagsorden er følgende:  

1) Valg af dirigent:  

a) Valg af referent.  

b) Vedtagelse af forretningsordenen.  

2) Formanden aflægger bestyrelsens beretning.  

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

a) Gennemgang af udtalelsen fra de kritiske revisorer 

4) Vedtagelse af forbundets strategi for kommende perioder. 

5) Vedtagelse af rammebudget for kommende regnskabsår. 

a) Licensernes størrelse fastsættes 

6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter jf. §9 

7) Valg til Ordens- og Amatørudvalg jf §11 

8) Valg af Revisorer: 

a) Valg af registreret eller statsautoriseret revisor jf. §21. 
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b) Valg af 2 kritiske revisorer 

9) Behandling af indkomne forslag 

10) Eventuelt 

Stk. 4  Man skal være medlem af en klub under DTaF og have indløst licens for at kunne bestride en tillidspost i 

forbundet.  

Revisor efter § 21, stk. 1 er undtaget fra nærværende bestemmelse.  

Stk. 5  Referat og ændrede bilag til lovene skal udsendes senest 4 uger efter afholdelse af et 

repræsentantskabsmøde.  

 

§ 8 EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE  

Stk. 1  Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, såfremt 1/3 af klubberne fremsætter skriftligt 

ønske derom med angivelse af dagsorden, og kan til enhver tid sammenkaldes af bestyrelsen.  

Stk. 2  Indkaldelsesfristen er mindst 10 dage ved opslag på forbundets officielle hjemmeside.  

Kapitel 5 – Forbundets bestyrelse og Forretningsudvalg 

§ 9 BESTYRELSEN  

Stk. 1  Bestyrelsen:  

a) Bestyrelsen består af en formand samt 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter  

b) Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen, således at formanden og 2 medlemmer er på 

valg i et år, 2 medlemmer i et andet år og slutteligt 2 medlemmer i et tredje år.  

Bestyrelsessuppleanterne vælges for 2 år ad gangen. 1 i ulige år og 1 i lige år 

Stk. 2  Bestyrelsen konstituerer sig selv på deres første møde efter repræsentantskabsmødet. 

Stk. 3 Alle afgørelser i Bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af lige stemmetal gør 

formandens stemme udslaget.  

Stk. 4  En indkaldt Bestyrelse er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede.  

Stk. 5  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang.  

Stk. 6  Bestyrelsen kan nedsætte og hæve udvalg, såfremt den skønner det nødvendigt.  

Stk. 7   Bestyrelsen kan ansætte og afskedige lønnet hjælp.  

Stk. 8   Bestyrelsen tegnes af formanden.  

Stk. 9 Suppleanter kan deltage på bestyrelsesmøder uden stemmeret. Det tilstræbes, at suppleanter deltager 
på alle bestyrelsesmøder. Suppleanter indkaldes ved afgang af valgte før tid. 

§ 10 REFERATER  

Bestyrelsen og Ordens- og Amatørudvalget, udsender referater, senest 2 uger efter afholdelsen.  
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Kapitel 6 – Forbundet Ordens- og Amatørudvalg 

§ 11 DTaF's ORDENS- OG AMATØRUDVALGS LOVE  

Stk. 1  Ordens- og Amatørudvalget består af mindst 5 medlemmer. Disse vælges af repræsentantskabet, der 

endvidere vælger en suppleant. Mindst et medlem af udvalget bør have juridisk uddannelse. Alle valg 

sker for to år ad gangen. Der vælges 3 medlemmer i ulige år og 2 medlemmer samt suppleant i lige år.  

Stk. 2  Udvalget konstituerer sig umiddelbart efter repræsentantskabsmødet.  

 

§ 12 MEDLEMSKAB AF ORDENS- OG AMATØRUDVALGET  

Stk. 1  Et medlem eller en suppleant i Ordens- og Amatørudvalget kan ikke samtidig være medlem af andre 

organer, tilknyttet DTaF eller andre politiske tillidshverv i Forbundet. Ingen kan deltage i behandlingen af 

en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes 

habilitet.  

Stk. 2 Blandt medlemmerne og suppleanten i Ordens- og Amatørudvalget kan der ikke være flere valgte fra 

samme klub. 

§ 13 ORDENS- OG AMATØRUDVALGETS OPGAVER  

Stk. 1  Ordens- og Amatørudvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af 

DTaF’s love, regler, reglementer m.v.  

Stk. 2  Ordens- og Amatørudvalget kan afvise behandling af en sag, der efter DTaF regler forudsættes at være 

endeligt afgjort ved den afgørelse, der er truffet i en tidligere instans, eller som bør afgøres uden for 

Ordens- og Amatørudvalget.  

Stk. 3 For at der kan optages en sag til behandling, skal der indbetales 500 kr. til DTaF’s konto 

Stk. 4 Beløb på 500 kr. tilbagebetales, hvis der gives medhold i klagen. 

§ 14 MÆGLING  

Stk. 1  Enhver person eller organisation under DTaF er berettiget til at indbringe sager, der er omfattet af § 13, 

for udvalget.  

Stk. 2  Indbringelse for udvalget skal ske inden 4 uger, efter forholdet er begået, eller parten er blevet bekendt 

med den afgørelse, der klages over.  

§ 15 UOVERENSSTEMMELSER  

Stk. 1  I tilfælde af uoverensstemmelser mellem udvalgets medlemmer, afgøres sagen efter flertallet af 

stemmerne. Er stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.  

§ 16 DOKUMENTER  

Stk. 1  Udvalgets møder er offentlige, med mindre udvalget selv eller efter begæring fra en af parterne måtte 

beslutte, at mødet skal foregå for lukkede døre.  

Stk. 2  Såfremt behandlingen foregår for åbne døre, kan udvalget træffe beslutning om referatforbud og/eller 

navneforbud.  

§ 17 ORDENS- OG AMATØRUDVALGETS AFGØRELSER  

Stk. 1  Ordens- og Amatørudvalget kan, såfremt sagen efter sin karakter egner sig dertil, indlede sin behandling 

af sagen med at søge at mægle mellem parterne (mediation).  
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§ 18 ANKEMULIGHEDER  

Stk. 1  En af Ordens- og Amatørudvalget truffen afgørelse kan indbringes for Danmarks Idræts-Forbunds 

appeludvalg inden 4 uger efter, at parten har modtaget ordensudvalgets afgørelse.  

Stk. 2  Parterne skal i forbindelse med afgørelsen gøres opmærksom på ankemuligheden efter stk. 1.  

Stk. 3  Anke til Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg har ikke opsættende virkning. Ordens- og 

Amatørudvalget kan dog beslutte, at en sags anke til Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg har 

opsættende virkning.  

Kapitel 7 – Udelukkelse og eksklusion 

§ 19 UDELUKKELSE OG EKSKLUSION.  

Stk. 1  Et klubmedlem, der bliver dømt for  

1) vold eller legemskrænkelse,  

2) grov gadeuorden eller  

3) handel med narkotika,  

kan af bestyrelsen udelukkes for en tidsbegrænset periode eller ekskluderes permanent fra af 

taekwondoaktivitet, herunder alle tillidsposter i klubber og organer under DTaF.  

Stk. 2  I særlige grove eller gentagne tilfælde anvendes permanent eksklusion.  

Stk. 3  Indmeldelse/optagelse af et nyt medlem i en klub under DTaF kan nægtes, såfremt det 

optagelsessøgende medlem er dømt for en af de i stk. 1 nævnte lovovertrædelser.  

Stk. 4  I sager efter stk. 1 og stk. 3 kan bestyrelsen forlange at få en kopi af medlemmets straffeattest.  

Stk. 5  Et klubmedlem, som i en straffesag er tiltalt for en forseelse som nævnt i stk. 1, kan af bestyrelsen 

suspenderes fra alle taekwondoaktiviteter, indtil endelig dom foreligger i straffesagen.  

Stk. 6  Et klubmedlem kan af bestyrelsen udelukkes eller ekskluderes, såfremt medlemmet  

1) modarbejder DTaF’s love,  

2) optræder usømmeligt eller  

3) udøver forbundsskadelig virksomhed.  

Stk. 7  Det, at et medlem i al almindelighed er kritisk over for DTaF, kan ikke i sig selv danne grundlag for at 

idømme udelukkelse eller eksklusion. 

Stk. 8  Bestyrelsens afgørelser om suspension, udelukkelse og eksklusion af et klubmedlem træffes efter at have 

hørt alle sagens parter, herunder den tiltalte eller dømte samt berørte medlemsklubber.  

Stk. 9  Bestyrelsens afgørelser om suspension, udelukkelse og eksklusion af et klubmedlem kan inden 4 uger 

ankes til DTaFs ordensudvalg, jf. § 18. Ankefristen skal fremgå af meddelelsen til de pågældende om 

afgørelsen. Anken har ikke opsættende virkning, med mindre bestyrelsen eller ordensudvalget 

bestemmer andet.  

Stk.10  Klubber og klubmedlemmer er forpligtede til at underrette og give de fornødne oplysninger til 

bestyrelsen, så snart der opnås kendskab til ethvert forhold, der kan medføre, at bestyrelsen træffer 

afgørelse om suspension, udelukkelse eller eksklusion. 

Stk.11  Bestyrelsen er forpligtet til at træffe afgørelse i alle sager, som bestyrelsen bliver bekendt med.  
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§ 20 KONKURS 

Stk. 1  Såfremt en klub, dele af denne eller et selskab forbundet med klubben ikke er i stand til at indfri sine 

økonomiske forpligtelser og der derfor indledes forhandling om tvangsakkord eller afsiges konkursdekret, 

så er denne klub udelukket for deltagelse i DTaF aktiviteter i 12 måneder og skal hurtigst muligt indsende 

en handlingsplan for sine økonomiske forpligtelser og økonomiske stabilitet til bestyrelsen. 

Stk. 2 En klub er pligtigt til at meddele og give fornødne oplysninger til bestyrelsen om sådanne forhold straks. 

bestyrelsen træffer herefter afgørelse om udelukkelsesperioden og offentliggør denne. 

 

Kapitel 8 – Regnskab og revision 

§ 21 REGNSKAB OG REVISION  

Stk. 1  Forbundets regnskab revideres af registeret eller statsautoriseret revisor valgt af repræsentantskabet.  

Stk. 2  Forbundets regnskab revideres endvidere af to kritiske revisorer valgt af repræsentantskabet. Deres 

arbejde består i:  

a) At gennemgå DTaF’s regnskab og udtale sig om der er forvaltet efter repræsentantskabets vedtagne 

strategi og rammebudget. 

De kritiske revisorer har adgang til det fulde regnskabsmateriale, referater og dokumenter. 

Stk. 2 Bestyrelsen vælger ved sin konstituering en person som har kontrol- og budgetansvar for forbundets 

økonomi og er ansvarlig for alle ind- og udbetalinger – og dette kan ikke være formanden, da denne har 

tegningsretten.  

§ 22 REGNSKABSÅR  

Stk. 1  Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.  

Stk. 2  Licensåret er fra 1. januar til 31. december.  

§ 23 SKADE  

Stk. 1  DTaF hæfter ikke for eventuel skade, der måtte opstå i forbindelse med deltagelse i Taekwondo, idet den 

enkelte aktive stiller op for egen risiko. Der er gennem medlemskab af DTaF tegnet en kollektiv 

ulykkesforsikring.  

Kapitel 9 – Lovændringer 

§ 24 LOVÆNDRINGER 

Stk. 1 Forslag, lovforslag og lovændringsforslag til behandling på det ordinære repræsentantskabsmøde skal, for 

at blive optaget på dagsordenen, skriftligt være Dansk Taekwondo Forbunds sekretariat i hænde senest 

31. januar og opslås sammen med indkaldelsen.  

Ændringsforslag til førnævnte, ændringsforslag til det udsendte rammebudget, samt forslag til 

tillidsposter, skal være Dansk Taekwondo Forbunds sekretariat i hænde senest 4 uger før 

repræsentantskabsmødet og opslås sammen med dagsordenen. Fraværende kan vælges til tillidsposter, 

såfremt der foreligger skriftligt tilsagn.  

Forslag kan stilles af:  

a) Bestyrelsesmedlemmer  
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b) Klubber underskrevet ved formanden.  

Stk. 2 Forslag, lovforslag og lovændringsforslag til behandling på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde 

skal være optaget på dagsordenen, der vedlægges ønsket om indkaldelse og skal opslås sammen med 

indkaldelsen.  

Forslag kan stilles af:  

a) Bestyrelsesmedlemmer  

b) Klubber underskrevet ved formanden.  

Stk.3  Et lovligt indkaldt repræsentantskabsmøde er altid beslutningsdygtigt. Afgørelser træffes ved simpelt 

stemmeflertal, dog er relativt flertal nok ved personvalg.  

Stk. 4  Lovændringer kan kun vedtages, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for.  

 

Kapitel 10 - Opløsning 

§ 25 OPLØSNING  

Stk. 1  DTaF kan kun opløses på et repræsentantskabsmøde, hvortil der er indkaldt med dette punkt på 

dagsordenen.  

Stk. 2  Til vedtagelse af et forslag om, at DTaF skal opløses, skal mindst 75% af medlemmerne være fremmødt, 

og mindst 75% af de fremmødte stemmer for en opløsning af DTaF.  

Stk. 3  Såfremt et sådant repræsentantskabsmøde ikke er beslutningsdygtigt, hvis der er mødt for få 

medlemmer til, at stemmerne kan nå op på 75% af samtlige medlemmer, skal der indkaldes til et nyt 

repræsentantskabsmøde med 14 dages varsel.  

Stk. 4  På det nye repræsentantskabsmøde kan spørgsmålet om opløsning afgøres med 75% majoritet blandt de 

fremmødte medlemmer.  

Stk. 5  I forbindelse med en beslutning på repræsentantskabsmødet om DTaF's opløsning skal der samtidig med 

almindeligt stemmeflertal tages bestemmelse om anvendelse af eventuel formue, der måtte tilhøre DTaF. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


