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Referat HB Skypemøde. 26.11.2018 kl 20.00 – 21.25 

 

Deltagere: 

Tarik Setta 

Søren Herlev Jørgensen 

Ann Oxfeldt Olsen 

Brian Louring 

Marck Gabriel Hansen 

Søren Holmgård Knudsen (referent) 

 

 

1.DTaF økonomiansvarlig 

SHK redegjorde for forløbet op til at Peter Ingtoft vælger at trække sig fra bestyrelsen. Peter kunne ikke afse 

tid til HB arbejdet pga. hans civile job. 

Så HB skal allerede nu arbejde på at finde en ny kompetent til HB (gerne med interesse i økonomi) 

SHK overtager Peters opgaver vedr. økonomi. SHK og Birthe Mikkelsen indgår i tæt dialog og samarbejde 

omkring DTaF’s økonomi 

Det vil stadig være det enkelte HB-medlem som har ansvaret for budget for han/hendes ansvarsområde. 

SHK vil dog bruge Birthes kendskab til økonomiområdet til at følge skarpt op at budgetter overholdes. 

Alle økonomiansvarlige for de enkelte områder opfordres til hele tiden at justere deres budgetpunkter og 

informere SHK om dette. 

SHK og Birthe mødes i december for at gennemgå de indsendte budgettal/ønsker for 2019. 

Budskaber/opklarende spørgsmål vedr. budget og regnskab vil fremadrettet komme fra SHK og ikke Birthe. 

Maner stadig velkommen til at ringe/skrive til Birthe vedr. råd og vejledning. 

 

2. Sag vedr. voldsdom. 

5 ud af 6 går ind for at medlemmet suspenderes med øjeblikkeligt varsel. SHK sender suspension til Medlem 

samt hans nuværende klub. I høringsfasen indtil endelig udelukkelse indsamles dokumentation og svar fra 

medlemmet. 

 

3. Kort referat af DM 

SHJ kunne berette om et godt afviklet stævne. – Der var ting der kunne have været klaret bedre. Man har 

lavet en manual, som kan gå videre til fremtidige arrangører. 

Godt samarbejde med DR-Sporten, som var støttet af Idrættens medieudvalg. Specielt optakten som var i 

DR-sporten var en succes. 

Når der holdes både Kamp og Poomsae i samme hal skal man være obs på at Freestyle udøvere er 

afhængig af musikken – Freestyle kunne evt. afvikles i frokostpausen. 

Det spillede både med IVR fra DSN samt DTaF’s Daedo Gen2 i alle vægtklasser. 



Referat HB-Skypemøde 26.11.2018 
 

 

 

 

 

4.Kort referat af U 21 ved Tarik 

En bronzemedalje, Natalie Rosendal Lauridsen, Brande TKD Klub. 

Gode opdateringer af Phi(HOT) 

God stemning blandt hele holdet, dog var der en enkelt som ikke ønskede at deltage i dette sammenhold 

hvilket er drøn ærgerligt. 

 

5.Kort referat af VM i Poomsae ved Brian 

3 bronzemedaljer i alt: 1 til Charlotte Pedersen, Herlev TKD Klub og 2 til Eva Sandersen fra Gangnam TKD 

Klub 

Resultat ok i forhold at det var et meget stærkt felt de danske udøvere var oppe mod 

Spild af penge at Brian deltog i forhold til de opgaver han havde. 

Presse lavet i samarbejde Med DIF PR(Berit) Fungerede fint. 

Overvejelse omkring forældre deltagelse 

Havde regnet med at blive mere inddraget og have adgang til flere områder i Venue. Skal altid overvejes fra 

mesterskab til mesterskab, hvilken akkreditering der er mest hensigtsmæssig! 

Overvejelser vedr. kommandovej i og omkring landsholdsledelsen 

 

6.Status VM 2020 i Danmark. 

Vejle er udelukket som sted for afholdelse 

Der afdækkes pt med 2 nye værtsbyer – Der afholdes møde med den 1. nye værtsby den 6. december 

2018. SHK er positiv for at mødet bærer frugt. 

WT orienteret om at det ikke bliver i Vejle. Skete på et møde i Taiwan. – Svært at diskutere Host City 

agreement, når der ikke lå noget fast vedr, ny værtsby. WT var villige til at diskutere forskellige forhold 

Møde med KPNP vedr. stævneafviklingsprogram 

Alle beslutninger og handlinger koordineres skarpt af Frederik Munk fra SEDK(Sport Event Denmark) 

 

7.Næste fysiske møde: 13. januar 2018 

Afvikles på Sjælland(Brøndby). Brian kan som den eneste på nuværende tidspunkt ikke deltage. 

 

Hilsen 

 

Søren H.K. 

 


