
Referat til HB-møde 
 

 
STED: 
Mødelokale Tom Boks, Idrættens Hus, 2605 Brøndby 

  
DATO:  
Søndag den 27. august 2017 kl. 09-17.40 
 
DELTAGERE:  
Søren H.K 
Jan-Erik Jørgensen 
Søren Herlev Jørgensen 
Jesper Kristensen 
 
AFBUD: 
Tarik Setta - Cadet VM 
Mikael Kronborg – Syg. 
 
 
 

DAGSORDEN: 
 
  
 
REFERANT: 
Søren Holmgård Knudsen 
 
HB-FORRETNINGORDEN: 
OK 
 
1. GODKENDELSE AF DAGSORDENEN 
Godkendt 
 
2. KORT GENNEMGANG AF SIDSTE MØDE REFERAT 
Blev alt for sent sendt ud. 
  
3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN 

• Dødsfald Håndtering af de 2 dødsfald Wandy Nielsen og Gunnar Sørensen. – FB opdateringer er 
blevet set af rigtigt mange. Vedr. Gunnar Sørensen så virkede rigtigt godt med at Tom Jensen havde 
kontakten til familien og og alle opslag var godkendt af familien. – Der blev i forbindelse med WCTT 
holdt 1 min stilhed 

• Sarah Malykke er blevet udtaget til WTF Grand Prix (GP) I rabat, Marokko – Tillykke med udtagelsen 

• Para Sport Danmark og DTaF (Lisa Kjær Gjessing) . Møde med elitechef Michael fra Para-Sport 
Danmark. PL grupper og sponsering var bl.a . på dagsordenen 

• Kukkiwonkurser Bosei. Kommer til at løbe rundt trods lavt deltagerantal 

• Stævnegruppe. Anders og Dorte og Jan. Teknikdommer udvalg. Kommer til at fungere godt. De har 
gode ideer og jeg er positiv for fremtiden. Der kom mange gode  

• Henvendelse Josef Jacobsen vedr. sponsering – DTaF er bundet kontraktlig aftale med 
BudoExperten, der er ikke giver plads til samarbejde. Jan-Erik Jørgensen kontaker Josef. 
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4. MEDDELELSER FRA UDVALGENE 
PR og ADD (Mikael) 
Ikke behandlet, da Mikael var til stede 
 
Talent og elite KAMP – Behandling af skrift forespørgsel fra TEU: 
HB gennemgik spørgsmålene og har sendt skriftligt svar til TEU 
HB skal være hurtigere til at svare internt 
 
Talent og Elite TEKNIK (Mikael) 
Ikke behandlet, da Mikael ikke var til stede 
 
Stævnegruppe (Dommere og stævneadm) (SHK) 
Møder begge steder er der afholdt møder - se referat på hjemmesiden 
 
Bredde – Ny opdeling af hoveopgaverne (SHJ + Jesper) 

• Uddannelse ansvarlig SHJ  

• Udviklingskonsulent Sune ansvarlig SHJ 

• Spor 1 Fastholdelse og rekruttering = ansvarlig SHJ 

• Sommerlejr = ansvarlig JK – Fokus på kontrakt Rødovre 2018 snarest. – Evalueringsmøde Esbjerg 
2017 

• Teknisk Udvalg (Graduerings Udvalg) = ansvarlig JK 
 
Udviklingskonsulent status(SHJ) 

• SHJ kontakter DIF konsulent Søren Sejer Skaastrup i forhold til Sune 

• Uddannelseskoordinator Jim Mortensen har valgt at stoppe og indtil ny udpeges overtages 
arbejdsområdet af Søren Herlev Jørgensen 

 
Uddannelse(SHJ): 

• Mange henvendelse vedr. kurser. 

• Kursus Nørrebro fyldt op. 

• Ændringer i økonomi og struktur har gjort det svært at være kursusansvarlig. 

• Kontakter til de gamle i uddannelsesudvalg i næste uge 

• Jan Jørgensen skal sørge for alm. Invitation og kontakter til klubber vedr. det praktiske ved 
kursusafvikling 

• Fremadrettet med kurser samt nye spot kurser. 

• Der mangler referater fra tidligere møder i udvalget 
 
5. STRATEGIOPFØLGNING 

• 2 af de 3 spor mener DIF, at man kan lave for færre ressourcer I alt skal der nedskæres for 100.000 
kr. i forhold til indstillingen. 

• DTaF har indsendt høringssvar til DIF, men har ikke fået svar 
 

 
 
 
6. EMNER TIL BESLUTNING i BESTYRELSEN 

• Krans/gave i forbindelse med Gunnar Sørensens begravelse – SHK deltager 30.8 – DTaF sætter et 
pengebeløb ind på konto på dødsannonce. SHK kontakter Birthe. 
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• Adgang til Back-end og adgang til FB 

• DM i teknik kun A og B udøvere. DM i kamp: ingen seedning. Kun fra 4.kup(Avanceret). Dermed er 
de 2 DM nu ensartet mht. bæltekrav 

• Kontakt til Torben Sachmann og Event Fyn vedr. kontakte, som udløber ved udløb af 2017.  

• Kontrakter med virkning fra DM i 2018 – Ansvar Søren Herlev og SHK. 

• Ad-hoc gruppe nedsættes vedr. DM-event fra 2018. Ansvarlig Søren Herlev indgår i gruppe vedr. 
DM-event samt Sune – Skal ske inden DM 2017. 

• SHK tager telefonisk TSH og orientere ham. 

• HB indskærper overfor UC centrene at indkøb af udstyr med DTaF midler til UC-centrene skal 
foregå ved BudoXperten. 

• Sekretariat Vejle og postadresse samt sekretariatsleder, Jan Jørgensen. Godkendelse af videre 
proces vedr. sekretariatet i Vejle. SHK tager kontakt til KFUM 

• Ambassaden og samarbejde. Ny ambassadør har henvendt sig vedr. samarbejde (evt. stævner) 
 

 
7. ØKONOMI 

BALANCE som er udsendt af Birthe den 24.8.2017 viser desværre en tydelig nedgang i antal 
registrerede(betalende) medlemmer. 
DTaF licens: - Der blev talt om nedenstående punkter 

• Udlevering af pas fra Budoexperten 

• DTaF får kopi af logbog og laver tjek i databasen 

• Skyldes den manglende licensbetaling at klubberne har nedgang i antal medlemmer? 

• Skyldes det at klubberne ikke indbetaler for deres medlemmer betale. 

• Klubber betaler for hvor mange de har registreret 

• Ændring af licenspolitik  

• Hvad skal der til? for at folk betaler? Er det for besværligt. 

• Udarbejde spørgeskema. Omkring DTaF. 

• SHK laver nyhedsbrev. Udvikling, markedsføring, mangler i medlemmer. Trænere…. 

• En anden mulighed er at opkræve licens på baggrund af DIF tallene 

• Nedsættelse af ad hoc udvalg vedr. det nedadgående antal medlemmer 
 

 
8. KOMMUNIKATION AF BESTYRELSENS BESLUTNINGER 
Hjemmesiden 

• 13.9.2017 har Jesper Kristensenmøde med Itide – Vedr. database/back end, så den fungerer. 
Det blev besluttet, at opdele i en decideret hjemmeside(Ny) og en databasedel (Den vi har nu) 

 

• Jesper kommer med implementeringsplan inden 10.9.2017. Deadline for hvornår ny hjemmeside er 
i brug er den 1.12.2017(ikke nødvendigvis færdig, men funktionel)    
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9. EVENTUELT 
WCTT.  

• Stævner kører stadig ikke som de skal Printer kamplister for sent. Stævneadministrator kommer 
sent lørdag. Registrering ved vejning, burde kunne laves med det samme bedre. Udstyr skal tjekkes 
inden stævnet. 2 bane pc’er og en server bør indkøbes. Højtaler og mikrofon. Bane søges ved WTF 
ellers købes hjørner ved BudoXperten, så DTaF har ens lignende baner. Ingen hovedskader og 
derfor ingen indtastninger i My Fight Book. De 2 læger synes at det var en rigtig god ide, at My Fight 
Book var indført 

 
10. NÆSTE MØDER 
 
??  HB-møde – SHK udsender kalender  Alle 
5.september 2017 DIF formandsmøde i KBH   SHK 
26.september 2017 FU møde i KBH   JEJ, SHJ, SHK 
4.oktober 2017 Muligt møde med Den koreanske ambassade ?? 
6-7 oktober 2017 DIF Budgetmøde   Birthe, SHK 
21.april 2018  Repræsentantskabsmøde 2018  Alle 
 
 
 
 
Med sportslig hilsen 
Søren Holmgård Knudsen 


