
Referat fra HB-møde 3.3.2018 
 

STED:  
Odense Sportscentrum, Thorslundsvej 2B, 5000 Odense C 

 
DATO:  
Lørdag den 03.marts 2018 kl. 09-16. 
 
DELTAGERE:  
Søren H.K - SHK 
Jan-Erik Jørgensen - JEJ 
Søren Herlev Jørgensen - SHJ 
Jesper Kristensen - JK 
Tarik Setta - TS 
 
GÆSTER: 
Heather Hansen 
 
 

Referat iht. dagsorden: 

REFERANT: 
JK 

REFERAT FRA SIDSTE MØDE: 
Godkendt med en bemærkning om sen udsendelse.  

1. REPRÆSENTANTSKBSMØDE 
Repræsentantskabsmødet blev gennemgået. Indbydelsen taget op. Fordelingen på posterne blev 
diskuteret.  
(TS): Vi skal gå efter flere kvinder i HB. De to ét-årige poster er en god oplæring i HB-arbejde.  
(SHJ): Skal vi prøve et ungdomsråd? 
Vi skal signalere, hvilke kompetencer der skal være i spil. Stævnesiden behøver arbejde, bredden 
behøver udvikling på området. B&U og kommunikation bør være områder med øget fokus. Konkrete, 
klubnære områder. IT området og uddannelse. ”Unge kræfter og kvinder” er områder hvor en øget 
indsats er nødvendig. Vi skal opstille forbundets behov i opslaget til nye hovedbestyrelsesmedlemmer. 
Ønske om at repræsentere hele landet. Sjælland, Fyn og Jylland. 
Handleplan til rep-møde blev gennemgået. Forbundstallene blev taget op til diskussion. Er tallene 
realistiske? Vi skal have løbende opfølgning på medlemstallene. Fx hver måned. Det ser ud som om vi har 
bremset medlemsnedgangen, men ikke vendt kurven helt. Vi kan igen begynde at udvikle, ikke bare 
bespare. (TS, SHJ): Forbundslicensen skal komme retur til medlemmerne gennem medlemsrettede tiltag, 
fx rabat på sommerlejr. (Fastholdelse af unge medlemmer)  

2. KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 
Kommunikationsstrategi er under udarbejdelse 

3. KOMPETENCER I HB 
Forslag modtaget fra Tarik 

4. IDRÆTTENS KOMPETENTECENTER 
SHJ og SHK havde møde med Helge og Kristian om det nye ”Idrættens kompetencecenter” og dennes 
opbygning. Der blev stillet spørgsmål om uafklarede områder i fm. den nye udviklingskonsulent. Prisen 
for faglig ledelse og kontorplads koster hhv. 50.000 kr. og 25.000 kr.  
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Der blev ytret spørgsmål til faglig ledelse af 13 konsulenter, samtidig med ledelse af økonomi mv.  
Pladsen hos KFUM i Vejle er nu opsagt i fm. Idrættens kompetencecenter.  

5. UDVIKLINGSKONSULENT 
SHJ har haft samtaler med mulige aspiranter.  
Valget af konsulent er truffet ud fra samtalerne og de kompetencer der ønskes til forbundet. SHJ sætter 
den nye udviklingskonsulent ind i de forskellige berøringsflader i Taekwondo.  
Kontakten til udviklingskonsulenten går gennem SHJ indtil andet bestemmes. For at få konsulenten godt i 
gang, vil SHJ implementere forskellige registreringsværktøjer og konkrete opgaver i prøveperioden. Det 
er vigtigt at arbejdsområderne hele tiden berører udvikling, ikke administration.  
Målet er at få succes på medlemsområdet, medlemstal og medlemstilfredshed.  
Konsulenten skal bruges på de fem kontraktlige kompetenceområder.  

6. LANDSHOLDSTRÆNER KAMP 
(TS): Der er kommet både danske og udenlandske ansøgere. Der mangler den komplette kompetencer, 
så der kommer endnu en runde, inden der bliver foretaget den endelige udvælgelse. 

7. UC ADMINISTRATOR 
TEU har talt om det fremtidige samarbejde med udviklingskonsulenten mhp. opsøgende arbejde omkring 
UC-konceptet og videreudvikling heraf. Der er her talt om arbejde med at få den bedst mulige udvikling 
og geografisk udvidelse af UC.  
SHK er ikke enig i at det skal være samme person, set ift. de strategiske spor. Udviklingskonsulent bør 
primært bruges til breddearbejde. 
SHJ mener at udviklingskonsulenten skal ud på alle områder, hvor der kan tænkes udvikling, også UC.  
Udviklingskonsulentens arbejde kunne fordeles med 30/70 på UC/breddeudvikling. Breddeudvikling 
kommer først, hvorefter det vurderes, hvor meget tid der er til UC.  

8. ØKONOMI  
JEJ havde ingen specielle bemærkninger til økonomien. Der kan dog komme ting til. 

9. EMNER TIL BESLUTNING i BESTYRELSEN 
Intet til punktet 

10. KOMMUNIKATION AF BESTYRELSENS BESLUTNINGER 
Under den kommende kommunikationsstrategi 

11. EVENTUELT 
(SHK, TS): Sommerlejr: Ambassadør bliver indbudt. Viceborgmester Rødovre kommer til sommerlejrens 
opstart, lørdag den 7. juli. TS tager utraditionelle anvendelser af instruktører op. Udvalget af instruktører 
blev vendt. Der blev vendt forslag til aktører fra nabolandene (Norge, Sverige). Tilmeldingsportal skal 
åbnes snarest muligt. Kurser og andre aktiviteter er på vej på plads.  
 
(SHK) VM2020: Helt ny organisering. Vejle kommune har taget meget stort ansvar for hele projektet. Phi 
har fået stort ansvar som event-koordinator.  
 
SHK har fået tilbud om video streaming.  
TS mener at det er fint med Ipad eller lign. Det kan evt. være i fb. med afprøvning af nyt system. 
 
Der kom emner op omkring stævneadministratorens opgaver. Der har været utilfredshed flere steder. 
Det blev diskuteret om der skal ny sammensætning/opsæt til.  
  


