Referat HB -møde 13.oktober 2018.

Sted:

Referat HB -møde 13.oktober 2018.
Trinity Hotel & Konference Center
Gl. Færgevej 30
7000 Fredericia
Tidspunkt:
09.00- 16.00

Deltagere:
Søren Holmgård Knudsen - SKH
Peter Julius Ingtoft - PJI
Ann Oxfeldt Olsen - AOO
Søren Herlev Jørgensen- SHJ
Tarik Setta (afbud) - TS
Brian Louring (afbud)
Marck Gabriel Hansen - MGH
Gæster:
Kasper Bolmgren Skyum
Birthe Mikkelsen

1.
Vedtagelse af HB Forretningsorden
Forretningsorden vedtaget
2.
Valg af Referent
SHJ valgt som referant.
3.

Orienteringsrunde

Udvikling
Stævner - MGH
Rødovre bliver sidste danske stævne med decentral indvejning og dette skyldes primært at
klubberne ikke er gode nok til at levere indvejningsdata uden fejl og mangler. Dette erstattes af
morgen indvejning fra kl 7 fra børn/kadet og junior/senior efterfølgende.
Der mangler også stævneleder til kamp og der laves et opslag efter kort tid.

Para - AOO
AOO har været til møde med Para-sport Danmark for at tale om muligheder for en mere aktiv
indsats på området. De foreslog at afprøve nogle lokale tiltag og bl.a. informere klubberne om
tilskudsmuligheder på området.
Økonomi - PJI
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Det ser ud til et fint overskud for året, men ellers berøres økonomi under punkterne i dagsordenen.

4.
Vores strategiske spor og implementeringen af disse - Hvad er vigtigt nu!
Generel orientering fra Kasper. IKC (Idrættens Kompetence Center) er et velfungerende forum og
der er et rigtigt godt samspil de forskellige udviklingskonsulenter imellem.
Med DIF’s sociale pulje - Get2Sport - er status at Nørrebro, Voldsmose og Holbæk er oppe at køre og
der er samtaler med flere klubber om mere Get2Sport samarbejde.
Sociale Medier – stabil aktivitet og vores ”følgere” er støt stigende. Vi skal have flere til at komme
med indhold, hvilket der bliver taget initiativ til f.eks. fra dem som laver kurser, landsholdene m.v.
Designguide – den nye designguide med regler for logo og udsendende af vores dokumenter er ved
at være implementeret. Alle som har spørgsmål om dette kan kontakte Kasper.
Kampsportssamarbejde: Netværk med de andre kampsportsforbund er under opbygning og første
møde er aftalt hos Nørrebro Taekwondo Klub. Det skal afklares hvilke områder vi kan arbejde bedre
sammen med fokus på nærmiljøet, hvor man har samme udfordringer og måske også samme
løsninger.
Adfærdsdesign: Ny tilgang til klubbesøg, hvor klubberne modtager flere værktøjer til at udføre de
projekter de har behov for. Adfærdsdesign er et begreb som kommer fra DIF/DGI ”bevæg dig for
livet” og via nogle workshops og skal opsamle erfaringer fra mange forskellige foreninger.

Status DTaF Strategiske Spor

Spor 1 – Bredde/Udvikling
•

UDD har arbejdes weekend d. 2-4 november

•

Sporet er stadig gult – men efter arbejdsweekenden grønt.

•

E-læring bliver tænkt indover.

•

Fremadrettet skal der strukturen i den danske stævneform, gentænkes

Spor 2 – Organisation
•

D. 17 oktober udarbejdes det endelige overblik over organisationen

•

Sporet er gult – men efter d. 17 betragtes det som grønt.

Spor 3 – Talent og Elite
•

Sportsligstrategi er under udarbejdelse – TEU kamp og Teknik er primus motor

•

Alle andre procesmål er opnået.

•

Sporet betragtes stadig gult men tæt på grønt
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5.
DTaF Kommunikations strategi:
Ikke behandlet
6.
Økonomi – Herunder BUDGET 2019: (Birthe og PJI)
PJI viste på regneark alternative måder at opstille vores regnskabs- og budgettal og vi talte om
fordele og ulemper ved de forskellige metoder. PJI og Birthe arbejder videre på en forenkling
herunder muligheden for at eksportere vores regnskabs tal fra vores økonomisystem C5 til Excel.
Herudover gav Birthe alle hjemmeopgave om at få budget 2019 gjort klar.
7.
Lager beholdning Jysk Emblem Fabrik.
Vi har et forholdsvist stort lager af medaljer, instruktørmærker, Pins og Slips liggende hos Jysk
Emblem Fabrik.
Herudover ligger der en del ude hos forskellige folk med DtaF tillidshverv og for at få et samlet
overblik bedes alle som har ”noget” liggende at melde antal ind til sekretatiatet.
SHJ for ansvar for kontakt til Jydsk Emblem Fabrik A/S
8.
DTaF formandskonference og Repræsentantskabsmøde 2019 – SHK/Alle
Det er besluttet af afholde ” formandskonference” hvor der mødes ind til fagligt og social
arrangementet fredag aften med efterfølgende Repræsentantskabsmøde 2019 lørdag.
Der inviteres i henhold til antal stemmer hver klub har, men klubber er velkommen til at tilmelde
flere, men for egen regning.
Program for formandskonference udarbejdet i samarbejde med de forskellige udvalg samt via
indkomne forslag, så vi sikre os at alle relevante emner kommer til diskussion. Alt efter antal emner
laves 15 minutters fokusgrupper med løbende skift til nyt emne.
Program sammensættes af Udviklingskonsulent Kasper Bolmgren
9.
Sommerlejr 2019
Det blev besluttet at Marck Gabiel Hansen bliver HB-kontaktperson i forhold til Sommerlejr
arrangørene 2019 – Udviklingskonsulent Kasper Bolmgren indgår også som ressource. SHK giver
arrangørerne besked om dette.
10. Deltagere ved DM.(AOO)
Skal begyndere deltage ved et teknik DM?
AOO synes også at Grp C skal skulle komme til DM, men det var der ikke opbakning til i det
nuværende DM setup.
SHJ foreslog at man i givet fald opdeler teknik og kamp DM og at teknik derved får større indflydelse
på hvordan de ønsker at holde DM.
11. G-stævner i DK
Nedsættelse af arbejdsgruppe
MGH og Tarik har meldt sig til dette, men andre er velkomne

12.

Sager
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Ikke behandlet

13. Næste møder
24.10.2018 kl. 19 Skypemøde.
26.11.2018 kl. 20 Skypemøde.

14. Status DM og VM2020
VM2020 er meget presset i forhold til Budgettet og organisationen.
HB er i tæt dialog med Sport Event Danmark og Vejle Kommune om muligheden for at trække bud
på arrangementet.
I forbindelse med DM har Solrød og Nørrebro søgt om dispensation hos HB i forhold til at lave en
lille entre for DTaF medlemmer (25 kr) og en større i døren (50 kr). Dispensation er givet i forhold til
den aftale der blev indgået i forhold til ansøgning om DM.

15. Eventuelt
Intet behandlet

