
Referat HB-møde 
 

 
STED:  
Mødelokale Tom Bogs, Idrættens Hus, 2605 Brøndby 

  
DATO:  
Lørdag den 28.oktober 2017 kl. 10-16. 
 
DELTAGERE:  
Søren Holmgård Knudsen SHK 
Jan-Erik Jørgensen JEJ 
Søren Herlev Jørgensen SHJ 
Jesper Kristensen JK 
Tarik Setta TS 
 
GÆST: 
Heather Hansen, Odense Taekwondo Klub vedr. Kommunikation samt hjælp til HB 
 
 
 

DAGSORDEN: 
 
Præsentation af Heather Hansen: 
Heather Hansen er selvstændig kommunikationsrådgiver og arbejder med Fortune 500 firmaer i 
hele verden, hvor hun underviser deres medarbejder og holder foredrag. Oprindeligt stammer 
Heather fra USA, hun har boet 8 år i Singapore, og sammenlagt 7,5 år i Danmark og snakker 
flydende dansk. Hun træner i Odense Taekwondo Klub, har rødt bælte, og er aktiv til stævner i 
teknik og (når hun kan finde en modstander) kamp.  
Heather er 37 år, dansk gift og har to døtre (også TKD udøvere) på 7 og 9. 
 
 
REFERANT: 
SHK 
 
HB-FORRETNINGORDEN: 
Ok 
 
1. GODKENDELSE AF DAGSORDENEN 
Ok 
 
2. KORT GENNEMGANG AF SIDSTE MØDE REFERAT 
ok  
 
3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN(SHK) 
VM 2020, status på arbejdsgrupper, som nu skal fungere selvstændigt 
Technical Delegate i Serbien - Gav mange kontakter til fordel for DTaF 
Guld til Lisa ved Para VM i London og de muligheder Lisa har frem mod PL i Tokyo i 2020 
 
4. MEDDELELSER FRA UDVALGENE 
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PR og ADD (SHK) 
Mesterskaber skal rapporteres hjem. – Dette skal vi blive bedre til. 
Junior:  
Dahmani får adgang til FB(SHK) – SHK snakker med Jan Jørgensen vedr. hjemmesiden. 
Dahmani vedr. evt. køb af WIFI adgang i hallen (TS) 
SHK skriver til DIF og TD. – SHK tager en snak med DIF vedr. deres hjælp til fremtidig hjælp til PR fra 
mesterskaber. 
 
Talent og elite KAMP(TS) 
Stort hold til Junior EM. 
 
Stor udfordring vedr. mesterskaberne vedr. udvælgelse til mesterskaberne. Man afventer et samlet 
mesterskab fra WTE. SHK følger op på WTE. 
 
Udtagelseskriterier fastholdes med plads til efterudtagelser. Opdateret politikkerne på hjemmesiden samt 
coaching politik pga. af nye regler fra WTE. 
 
Søren Seier Skaastrup, DIF konsulent: SHK tager Kontakt til Søren Seier Skaastrup vedr. opstart af proces. 
Individuel støtte. 
  
Kører rigtig godt i UC vestegnen ca.45 er tilmeldt hvilket er over al forventning. 
 
UC centrene fungere fint der er kommet flere med, så konceptet virker. – Vi skal vi have stabilitet. 
 
Landsholdstræner bør ansættes snarest. 
 
UC-admin samt udviklingskonsulent arbejde skal veldefineres og kan evt. findes i en og samme person. 
Tarik, Søren Herlev og SHK 
 
Talent og Elite TEKNIK (Tarik vedr. UC og SHK vedr. landshold) 
Der tilknyttes frivillig administrativ hjælp til Landsholdstræner, Teknik snarest 
 
Ikke taget stilling til beløbene indenfor Teknik snarest i forhold til DIF Strategiske spor 
 
Teknik UC centre: Der afholdes dialogmøde 4.december 2017 i Nyborg 
 
Stævnegruppe (Dommere og stævneadministratorer.) (SHK) 
Kamp Dommer kører ok 
Teknik Dommer stor udfordring med nye regler, der planlægges kurser inden for kort tid 
 
Stævnegruppe har fået at vide at de skal snakke sammen og arrangere i fællesskab 
Tekniske hjælpere søges, da de mangler pga. af de tekniske udfordringer der er i forhold til stævne 
systemer 
Det forsøges via WT Development at få Daedo Gen2 til seniorerne ved danske stævner, da det er en dyr 
investering. 
 
5. STRATEGIOPFØLGNING 
DTaF kender nu det økonomiske tilskud fra DIF de næste 4 år (Hvis vel og mærke DTaF lever op til målene). 
Men det giver ro på i forhold til det usikkerhedsforhold, der har været de sidste 1½ år vedr. det økonomiske 
tilskud fra DIF 
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6. EMNER TIL BESLUTNING i BESTYRELSEN 
Sommerlejr 2020 i Esbjerg til Esbjerg Cheong Yong TKD Klub er tildelt. SHK giver Esbjerg besked 
Sommerlejr 2019 skal i udbud – Jesper undersøger 
Torben Sachmann eventkontrakt udløber 31.12.2017. – HB ønsker at afprøve noget nyt efter i 3 år at have 
afviklet DM i Odense i samarbejde med Event Fyn. Samarbejdet har været tilfredsstillende og HB siger 
Torben tak for den indsats han har gjort som eventmedarbejder i DTaF. Derfor bliver ikke forlænget 
SHK/Jan-Erik 
Aftale med event Fyn udløber 31.12.2017 – Se ovenstående. Bliver ikke forlænget SHK/Jan-Erik 
Gaver til udøverne som har vundet EM og VM – Jan-Erik 
Årets udøver og leder findes inden DM 
DM 2018 – Udbydes snarest  
DM 2019 – Udbydes snarest 
 
Ny udviklingskonsulent: 
Sune Irgens Alenkær og DTaF’s samarbejde ophører med øjeblikkelig virkning. 
SHJ skriver brev og SHK underskriver. 
SHK vil besvare spørgsmål, hvis der kommer nogen 
 
Nyt stillingsopslag udarbejdes af SHJ – Hele HB ønsker at blive involveret i ansættelse af ny konsulent 
Alle i HB får tidligere ansøgningsmateriale tilsendt som orientering og inspiration(Dette materiale skal 
behandles fortroligt) 
 
Ny UC-administrator: 
TS sender arbejdsbeskrivelse til HB og SHJ laver stillingsopslag, som sendes til alle i HB. 
 
 
7. ØKONOMI 
Sydbank værdipapir aftale. Aftale opsiges, da det kommer til at koste mere end vi tjener på aftalen. Jan-Erik 
 
Licens ændring: 

 Vi skal tage det op. En reel bekymring vedr. licensindbetaling. 

 HB har nu gennem 2 år stoppet de kæmpemæssige udgifter DTaF havde. Vi kan ikke finde ret 
mange yderligere besparelser, men vi arbejder til stadighed på at optimere.  

 Klubberne opfordres til at alle deres medlemmer også betaler licens. Vi ved, at der er 
klubmedlemmer som ikke betaler licens, da der til hvert stævne er folk, som ikke har gyldig licens 
ved tilmelding 

 Modernisering af licensmodellen er også i kraftige overvejelser for at gøre administrationen lettere 
for alle. 
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8. KOMMUNIKATION AF BESTYRELSENS BESLUTNINGER 
Heather Hansen har tilbudt sin hjælp til HB vedr. ny kommunikations strategi. 
 
Heather deltog i hele HB-mødet for at danne sig et samlet indtryk af kommunikationen i DTaF. Der blev 
snakket meget bredt Bl.a. nedenstående 
 
Sikker og hurtig kommunikation 
Fra klub til DTaF: Mail, Messenger, telefon, sms, LinkedIn 
Fra DTaF til klubberne: 
Mail til Klubkontakt personer 
Hjemmeside/Info mail 
FB 
 
Elektronisk Forbundsblad via ny hjemmeside: 
Redaktion / blogger 
Journaliststuderende 
 
 
FB: 
FB Info og debat gruppe 
 
Instagram: 
Meget brugt medie blandt de unge 
Marketings værdi. 
 
Oversættelser til engelsk: 
Heather tilbød også at kigge på stævneinvitationerne engelske del, så de kunne blive oversat til mere 
korrekt engelsk(internationalt engelsk i stedet for dansk engelsk). Dette for at undgå misforståelser ved de 
udenlandske stævnedeltagere. 
 
Heather Hansen får adgang til FB og hjemmeside for hendes videre arbejde ligesom at hun også inviteres til 
næste møde 
 
9. EVENTUELT 
Sommerlejr 2018 i Rødovre – Status, kontrakt mm. 
 
10. NÆSTE MØDER 
 
02. november 2017 Seminar vedr. streaming – Jan-Erik 
30. november 2017 Inspirationsworkshop om diversitet – Jan-Erik 
02. december 2017 HB-møde i Odense – Alle 
04. december 2017 Dialogmøde UC i Nyborg. TEU Teknik og SHK 
05. januar 2018 Toplederseminar DIF i Herning – SHK 
06. januar 2018 Sport 2017 i Herning – SHK inviteret af DIF 
21. april 2018  Repræsentantskabsmøde 2018 - Alle 
  
 
Med sportslig hilsen 
 
Søren Holmgård Knudsen 


