
Referat HB-møde 17.juni 2017 
 

 
STED:  
Mødelokale Morten Olsen, Idrættens Hus, 2605 Brøndby 

  
DATO:  
Søndag den 17. juni 2017 kl. 10-17. 
 
AFBUD:  
Jan Jørgensen(Begravelse) 
Jesper Kristensen(Begravelse) 
 
GÆST: 
Udviklingskonsulent, Sune Irgens Alenkær 
 
 
 

DAGSORDEN: 
 
  
 
REFERANT: 
Sune og Mikael 
 
HB-FORRETNINGORDEN: 
 
1. GODKENDELSE AF DAGSORDENEN   
OK Det blev vedtaget at ligge hovedvægten på punkterne omkring strategi arbejdet, og grundet fravær fra 
JJ og JK at holde retsen af punkterne til kort orientering, samt at udskyde nogle af disse til næste HB møde. 
 
2. KORT GENNEMGANG AF SIDSTE MØDE REFERAT  
OK 
  
3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN   
 
4. MEDDELELSER FRA UDVALGENE 
Udviklingskonsulent(Sune).                                
Punkt 5 & 6,1 
PR og ADD (Mikael) 
WTF har pålagt et gebyr ved afholdelse af internationale mesterskaber (EM, VM og OL) på ADD kontrol 
som pålægges den arrangerende nation. PR blev vendt under punktet, Kommunikations strategi. 
Talent og elite KAMP(Tarik)  
Dialog mødet tirsdag d. 13-6 i Vejle taekwondo klub vedrørende UC kamp, blev refereret til øvrig HB, der 
bliver udsendt en opsummering fra TEU kamp, fra mødet, på forbundets hjemmeside. 
Talent og Elite TEKNIK (Mikael) 
Der har ikke været afholdt møde i udvalget, forud for HB mødet. 
Stævnegruppe (Dommere og stævneadm) (SHK) 
Bredde (SHJ) 
 
5. STRATEGIOPFØLGNING (Sune) 
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 Gennemgang af det indsendte materiale fra DTaF – Materiale er udsendt 

 Hvad så fremadrettet 
SIA og HB gennemgik de strategiske spor, samt tidsplanen for de relevante procesmål. Uagtet at 
målsætningerne først formelt tager sin begyndelse i 2018 så er arbejdet allerede begyndt.   
Det er i forbindelse med den kommende rekrutteringsindsats, nødvendigt at identificere og 
hverve instruktører som kan varetage skolesamarbejder. Instruktører der både kan instruere 
voksne(lærere) og dem der kan kommunikere med børnene.  
 

6. EMNER TIL BESLUTNING i BESTYRELSEN 

 Kommunikations strategi opstartes.  
SIA bemærkede indledningsvist, at det som interesseorganisation er i Dansk Taekwondo Forbunds 
eksistentielle interesse, at forbundet, af klubberne, den almene Taekwondointeresserede og øvrige 
stakeholdere anses for at være en samlet, åben, lettilgængelig og innovativ enhed, der i rette kontekst 
leverer sparring, vejledning, modspil og faglig bistand. Dette opnås først og fremmest ved en generel og 
serviceminded/løsningsorienteret/ansvarsbevidst tilgang til kontakten og kommunikationen med de 
forskellige stakeholdere. 
 
Kort sagt: DTaF er som interesseorganisation – uanset andre særinteresser –i sidste ende alene til for 
klubbernes skyld, og dette forhold bør til enhver tid komme til udtryk i kommunikationen med disse 
brugere. 
 
Målgrupper  
DTaF Kommunikation arbejder med følgende målgrupper:  

(1) Taekwondoklubber – herunder nøglepersoner i klubberne.  
(2) Taekwondointeresserede i folden – herunder stævneaktive, kursister, dommere, trænere, 

forældre og etablerede klubmedlemmer. 
(3) Taekwondointeresserede ”uden for” folden – herunder nybegyndere, let øvede, potentielt 

interesserede medlemmer og folk, der endnu ikke helt ved, om taekwondo vitterlig er noget for 
dem. 

(4) Ansatte og politisk valgte i andre specialforbund, DIF, Team Danmark, Int. Taekwondo forbund. 
(5) Politikere generelt, embedsmænd i centraladministrationen og især i kommunerne. 
(6) Journalister, redaktører og meningsdannere.  
(7) Øvrige samarbejdspartnere, herunder sponsorer.  

 
HB drøftede nedenstående eksempler på hvad DTaF kommunikationstiltag bl.a. skal bestå af:  
 
Forum for vidensdeling: 

 Deling af ‘best practise’ ml. klubber bl.a. via videoklip  
Markedsføringsmaterialer til klubberne 

 Udvikle og fortsat stille markedsføringsmaterialer til rådighed for klubberne – hjælper med 
synliggørelse af vores sport 

Øge medlemstrafikken og interaktionen: 

 Resultatformidling fra Stævner 

 Den gode historie (Primært på breddeområdet) 

 Medlemskonkurrencer med præmier 

 Brug af bloggere   
 
SH anførte at vi skal have en åben og ærlig dialog med vores medlemmer og vil gerne overtage Torbens 
rolle i det eksisterende diskussionsforum.  
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2 Debatfora foreslås. Info.debat forum til general debat skal have højt til loftet. Der skal 
dog være en moderator. Den traditionelle DTaF FB er kun for spørgsmål der kommer fra klubber. Med 
annoncerede retningslinjer. Ovenstående skal sikre et bedre flow i formidlingen af nyheder.  
 
Der skal i kommunikationssammenhænge være en klar aftale om hvem der gør hvad. Hvem der skriver 
og hvem der sender videre. Ifm. Resultatformidling er det f.eks. Head of team skal sørge for historierne. 
Der skal ligge skabeloner til brug for historierne.  
 
Det er vigtigt at DTaF kommunikationsstrategi i det daglige varetager: 

 Forbund til klub kontakt 

 Medlemsinddragelse og mulighed for direkte dialog mellem Forbund og medlemmer samt 
medlemmerne i mellem.  

 Altlet til verden kontakt - Herunder resultatformidling 
 
HB besluttede at kontakte en kommunikationskyndig der kan give input og sparring til 
kommunikationsområdet samt, at nedsætte et ad hoc Medie udvalg.   
Herudover blev det besluttet at afvikle et informations og dialogmøde under Esbjerg sommercamp ugen. 
Dette skal dels give mulighed for medlemmers input. Dels give DTaF mulighed for at informere om 
forbundets kommende initiativer.  
 

                                 

 Arbejdsopgaver og fordeling. Udskudt til næste møde. 

 Stævner og deres økonomi.                             
HB vendte problematikkerne omkring økonomien ved stævner, der skal udarbejdes bedre 
rammer for at klubberne har mulighed for at sikre økonomien  ved afholdelse, uden at skulle 
forhandle bagud med DTaF omkring økonomien.                                                 
Rødovre og Københavns Tan Gun har tidligere givet udtryk for at ville afholde et G-stævne på 
dansk grund i 2018, men kan ikke på nuværende tidspunkt løfte det økonomisk, begge klubber 
ønsker dog fortsat at arbejde på at trække G stævner til Danmark, den økonomiske ramme 
ønsker man bedre afklaring omkring i fællesskab med DTaF. 

 

 Sommerlejr 2017 status.                                
Afbud fra JC derfor udskudt. HB ønsker at lave en mini workshop på sommerlejren Onsdag d. 12-7 

 
7. ØKONOMI (SHK i JEJ fravær) Udskudt til næste møde. 

 Regnskab 2017 

 Opfølgning på differens mellem DTaF og CFR 

 Brugen af andre sponsorer til DTaF projekter og ikke BudoX 
 
8. KOMMUNIKATION AF BESTYRELSENS BESLUTNINGER 
 
9. EVENTUELT.  
Ingen bemærkninger 
                                
10. NÆSTE MØDER 
27. august 2017 HB-møde i KBH 
21.april 2018  Repræsentantskabsmøde 2018 
  


