Referat HB -møde 19.maj 2018.
Sted:
Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre
Dato:
Lørdag den 19 maj 2018
Deltagere:
Søren Holmgård Knudsen - SHK
Peter Julius Ingtoft - PJI
Ann Oxfeldt Olsen - AOO
Søren Herlev Jørgensen SHJ
Tarik Setta - TS
Brian Louring - BL
Marck Gabriel Hansen - MGH
Udviklingskonsulent, Kasper Bolmgren - KB
Gæster:
Heather Hansen

1. Vedtagelse af HB Forretningsorden
Forretningsorden vedtaget
2. Valg af Referent
AOO blev valgt som referent
3. Orienteringsrunde.
Alle HB medlemmer nye som gamle gav en kort præsentation af hvem de er, og hvad der indtil
videre har foregået siden repræsentantskabsmødet tilbage i april.
PJI – er fra Aalborg taekwondo klub, og bliver den økonomiansvarlige i HB, nyvalgt i HB
TS – er Hwarang Rødovre, sidder med talent elite på kamp.
SHJ – er fra Nørrebro taekwondo klub – arbejder med bredden, udviklingen i Dansk taekwondo og
arbejder tæt sammen med vores udviklingskonsulent Kasper.
BL – er fra Skive taekwondo klub, og kommer til at sidde med TEU på teknik siden. Nyvalgt i HB
MGH – er fra Fredericia taekwondo klub, han kommer til at sidde med stævne delen i Dansk
taekwondo, primært til at starte med på kamp stævne delen, men kommer også til at berøre teknik
delen. Nyvalgt i HB
AOO – kommer fra Islev taekwondo klub, er blevet ansvarlig for Para-taekwondo delen og Anti
Doping området, nyvalgt i HB
SHK – vores formand, og han har bare en masse opgaver generelt, så dog frem til at nogle af
opgaverne blev lidt mindre nu hvor der er en fuldt besat HB.
4. Vores strategiske spor og implementeringen af disse - Hvad er vigtigt nu!
KB introducerede os alle i de 3 strategiske spor som DTaF skal arbejde med, og de er sådan set
allerede i med at blive arbejdet på.
De tre spor er:
1. Fastholdelse og rekruttering
2. Organisation
3. Talent/Elite

Referat HB -møde 19.maj 2018.
KB gennemgik de forskellige Procesmål fra strategi aftalen. – Det er vigtigt at alle spor bliver
forankret i HB
KB satte også nogle navne ud for de forskellige spor fra hovedbestyrelsen:
Spor 1: SHJ og MGH ud for spor1,
Spor 2: PJI og AOO
Spor 3: er TS og BL.
SHK er med indover alle 3 Spor
KB og SHK skal til Delmøde DIF (konsulent Torben Bundgaard) den 20.juni omkring disse procesmål.

5. DTaF Kommunikations strategi ved Heather og Kasper
Heather præsenterede den kommunikations strategi som er udarbejdet indtil videre.
Herunder talte vi også omkring hvem og hvordan man skal udtale sig, i særdeleshed på de
forskellige sociale medier. Vigtigt at huske på at man som HB medlem altid repræsenter Dansk
Taekwondo Forbund.
Der blev også talt om Facebook, fordele og ulemper, samt om Instagram og at vi skal huske at
benytte #dansktaekwondo i de ting vi deler, således at det bliver muligt at kunne følge hvad der
sker på dette medie.
6. Designpolitik: Kasper
To forskellige designs blev vist frem og der blev valgt en ud som der skal arbejdes videre med. Med
det formål at få ensartet det look vi benytter i Dansk Taekwondo Forbund.
7. DTaF Repræsentantskabsmøde 2019 – SHK/Alle
Dato
Sted
UDSÆTTES til næste møde
8. Status sommerlejr 2018
Hvor langt er vi? – Tarik gav en status melding på alle områder (tilmelding, aktiviteter, instruktører)
9. Næste møder
Onsdag den 20.juni kl. 12-14 Delmåls møde DIF (Kasper og SHK)
Søndag den 9. september kl. 9 i Idrættens hus i Brøndby (alle)
Fredag og lørdag den 28+29. september DIF Budgetmøde i Idrættens Hus(SHK og?)
10. Eventuelt
Ingen punkter til behandling

