
Referat af HB-møde 
 

STED:  
Idrættens Hus, Brøndby 

  
TID:  
Fredag den 26.maj 2016 kl. 14-21. 
 
Fremmødte: 
Søren Holmgård Knudsen (SHK) 
Jan-Erik Jørgensen(JEJ) 
Søren Herlev Jørgensen (SHJ) 
Tarik Setta(TS) 
Mikael Kronborg(MK) 
 
AFBUD:  
Jesper Kristensen(JK) 
Michael Winther – udtrådt af HB 
 
REFERANT:  
Tarik Setta - Fremadrettet går opgaven som referant på omgang. 
 
REPRÆSENTANTSKABSMØDET: 
Gennemgang af emner fra repræsentantskabsmødet. Generel debat omkring de problemstillinger der blev 
rejst på rep-mødet. HB vil sammen med udvalgene lægge en plan for, hvorledes vi takler udfordringerne 
fremadrettet. 
Det blev på rep-mødet vedtaget, at der kun laves et beslutningsreferat. Dette har formanden udsendt, efter 
afstemning med dirigenten.  
Per Holdt Madsen, har opponeret mod dette i skriv til HB- Her savnes en konkret markering af de rejste 
problemstillinger, samt kritikpunkter som HB skulle tage til efterretning.  
Fra Per Holdt Madsen udbedes nyt uddybet referat, der afspejler debatterne på rep-mødet. 
HB har behandlet denne henvendelse. Der kommer ikke et nyt referat, da referatet er i henhold til 
beslutning på rep-mødet, men HB vil i dette referat uddybe de problemstillinger der blev rejst på rep-
mødet, og som HB den kommende tid, vil have særligt fokus på. 
 
Talent & Elite fyldte som sædvanligt en hel del på mødet.  Der var indsendt forslag til ændring af 
tilknytningskrav til UC, for at kunne opnå udtagelse til landshold. Debatten synes særlig ophedet, da 
indsendte forslag ikke umiddelbart kunne bringes til afstemning, med ændringer til følge, da strukturen i 
DTaF er således opbygget, at udtagelseskriterier udarbejdes af Talent & eliteudvalget, og altså ikke på et 
rep-møde.  
Da debatten, ikke synes at føre noget resultat med sig, blev det forslået fra salen at indkalde til dialogmøde 
omkring emnet, hvor interessenter kunne debattere dette punkt yderligere. Dialogmødet skulle finde sted 
indenfor nærmere fremtid. 
Der er således indkaldt til dialogmøde 13. Juni 2017 i Vejle. Dialogmødet kommer primært til at omhandle 
kamp. Dette fordi de stillede forslag vedrør kamp, og fordi Teknik endnu ikke landsdækkende med UC. 
Ligeledes er der ikke på tekniksiden krav om tilknytning til UC for udtagelse til landshold. 
Når vi forhåbentlig inden for nærmere fremtid har opnået målet om landsdækkende UC på tekniksiden, vil 
der indkaldes til nyt møde, hvor teknikUC vil være på dagsordenen. 
 
Medlemsfrafald, Bredde, uddannelse blev også debatteret. HB skal have og har også fokus på alle 3 ting i 
form af den nye økonomiske struktur aftale med DIF i perioden 2018-2021. DTaF satser med at vores ”spor” 
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bliver vedtaget af DIF’s bestyrelse henover sommeren. – DIF vil skarp følge op på, om DTaF når de mål der 
er sat i strukturaftalen. 
DTaF’s Udviklingskonsulent Sune Irgens Alenkær vil komme til at spille en centralrolle i denne proces. DTaF 
skal mere ud til klubberne! Kommunikationsstrategien skal tilpasses – DTaF er dog de næste 3 år stadig 
udfordret af den dårlige økonomiske situation. 
 
KONSTITUERING: 
Forslag fra SHK om etablering af forretningsudvalg bestående af tre medlemmer. 
Forretningsudvalg(FU) skal fremadrettet kunne træffe hurtige afgørelser af økonomisk karakter. Dette for 
at muliggøre hurtige beslutninger og svar. 
Da HB, er en mand i undertal grundet Michael Winthers exit, eksperimenteres med aktivt at invitere 
relevante aktører til HB-møder med henblik på at afhjælpe specifikke problemstillinger. Primært har 
kommunikationsområdet været debatteret. HB henvender sig til kompetente aktører for assistance. 
  
1) Formand og FU: SHK  
2) Økonomiansvarlig og FU: JEJ 
3) Kommunikation/uddannelse/ udviklingskonsulent og FU: SHJ. 
4) Graduering/sommerlejr/børn & unge: JK 
5) Talent & Elite Kamp: TS  
6) Talent & Elite Teknik/Antidoping: MK 
 
HB vil på næste møde(17.6) opliste arbejdsopgaverne yderligere. Bla. skal hele stævneområdet tilknyttes 
HB ressort ansvarlig/e 
 
ORGANISATIONEN: 
7. mand og ny arbejdsform:  

 HB 

 Faste udvalg  

 Ad hoc grupper 

 Ansatte 
 
ØKONOMI: 
Indbetaling af 30.000 USD i forbindelse med HOSTING FEE VM 2020 til WTF – Det drejer sig om en periode 
på ca. 1 måned(Forskellen på hvornår beløb skal være indbetalt og hvornår vi med stor, stor sandsynlighed 
får tilskud bevilliget af Sport Event DENMARK(SEDK) –  
Med en lille risiko for at Sport event Denmark, vælger ikke at støtte VM 2020- beslutter HB, at indbetale 
30.000USD, da vi én gang har udbedt udsættelse og vurderer ikke at kunne opnå dette igen. Vi holder fast i 
at det er vigtigt for DTaF at opnå VM 2020 i DK. 
 
JEJ beretter, at økonomien ser sund ud- budgetterne overholdes, og folk er generelt blevet meget bedre til 
at afregne til tiden.  
 
 
BRUGEN AF DTaF LOGO: (SHK) 
Det kræver godkendelse for klubber mm at bruge DTaF logo i forbindelse med arrangementer.  
DTaF skal med i processen fra start, og afstemt at arrangementet ikke konflikter med øvrige DTaF 
arrangementer. 
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Sune og SHJ var til "”DET SKER IKKE FOR OS” - EN KONFERENCE OM SEKSUELLE OVERGREB I IDRÆTTENS 
VERDEN. (SHJ) 
SHJ foreslår at vi får opdateret vores regler afsnit 19 DTaF's materiale omkring "det uhørte overgreb" med 
noget mere tidssvarende tekst, samt at vi gør klubberne opmærksomme på problematikken igen herunder 
den såkaldte Lærerparagraf, som gør det strafbart for en træner at havde et seksuelt forhold med en som 
er under 18 år og altså ikke 15 år. 
HB bakker op om dette forslag. 
 
NÆSTE MØDER: 
13. juni  Møde vedr. UC centrene 
17. juni  HB-møde 
25.juni i Korea  GA i WTF (SHK) 
25.juni i Korea  GA i ETU (SHK) 
21.april 2018  Repræsentantskabsmøde 
  
 
Med sportslig hilsen 
 
Tarik Setta 


