Sted:
IKC mødelokale 2, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Dato:
Søndag den 9 september 2018
Deltagere:
Søren Holmgård Knudsen - SKH
Peter Julius Ingtoft - PJI
Ann Oxfeldt Olsen - AOO
Søren Herlev Jørgensen - SHJ
Tarik Setta - TS
Brian Louring - BL
Marck Gabriel Hansen - MGH
1. Vedtagelse af HB Forretningsorden
Forretningsorden vedtaget
2.Valg af Referent
AOO blev valgt som referant
3. Orienteringsrunde:
Udvikling - SHJ mødes jævnligt med Kasper (udviklingskonsulent),arbejder på SPOT-kurser
omkring fastholdelse og rekruttering. Kurser i markedsføring, profilering af taekwondo eks.
Gennem facebook og Google. Arbejder med E-learning via DIF, til vores instruktør kurser således
den lidt tunge teori del vil kunne tage på forhånd hjemmefra og derved korte kursusdagen af.
Stævner - MGH Har haft temmelig travlt med at få overblik over kampstævne-afviklingen, haft sin
“ilddåb” her ved Wonderful Copenhagen men dette stævne forløb uden de helt store
vanskeligheder. MA-reg online og MGH samarbejder fortsat på at få det hele optimeret. MGH
nævnte dog at der bagved det stævne tekniske ligger en hel del administrativt som der skal ses på.
MGH er også begyndt så småt at se på afviklingen af teknikstævner.
Teknik - BL Det nye TEU teknik er oppe og køre, og der er valgt to ind, Michael Gandø og Jørn
Andersen. Der arbejdes på at skabe en råd tråd gennem hele teknik siden, fra UC til landshold. UC
koncept version 3.0 er offentligtgjort og der kan nu søges. BL nævnte at TEU skulle udvides
yderligere, grundet der er mange opgaver.
Kamp - TS Lennart er ansat som landsholdtræner, han er meget aktiv og der er en positiv
stemning omkring ham og landsholdet. Der er stadig lidt udfordringer med at Elite Vest er lukket,
dette gør at der er nogle enkelte udøvere som “hænger” lidt. Dog har man valgt at udvide VEB
med Aarhus (Risskov). TEU vil sætte fokus på at få åbnet et UC på Fyn, da dette klart mangler. TS
indformerer at TEU har valgt at give VEB et yderligere tilskud på 20.000 kr til at dække de ekstra
undervisningen der kommer til at være. HB tilkendegiver dette. Så er der snart U-21VM i Polen (811 nov) og KADET EM i Spanien til december

Para - AOO Har haft møde med Bjarne Johansen ang Lisa og Adam og deres kommende
måneders træning, aftalt at AOO skal derover og deltage ved en samling i december men gerne
før. AOO har møde med Parasport DK den 18 september ang opstart af PARA-taekwondo på
klubplan. AOO arbejder med Spor2. Afventer møde med Anti-doping Danmark for at få sat en plan
i værk. Dog var de tilstede ved WC kamp og tog 6 senior damer og 6 senior herrer ud til test.
Økonomi - PJI Der arbejdes på at få regnskabet over i Excel således PJI kan arbejde bedre med
det. PJI ser på diætsatser, hvordan disse er formuleret, og arbejder på at få det så enkelt som
muligt. PJI ser på hvordan vi for forbund får indhentet børneattester på alle i HB, dommere, udvalg
etc.
Formand – SHK, Havde været til KFUM Iræts-Forbunds 100 års jubilæum, Været til DIF
formandsmøde.. Blevet udpeget til WT’s ”Bæredygtigheds komite”. Kan dog ikke deltage i første
møde pga arbejde!
4. Vores strategiske spor og implementeringen af disse
Gennemgang af DIF evaluering – Vi ligger rigtig godt i forhold til vores arbejde med vores spor.
Ansvarsfordeling i HB: Der er nogle ansvarsområder som endnu ikke er uddelegeret i HB nemlig:
DTDT, Børneattest, Forsikring, Sponsering mm.
Men vi fik besluttet at. DTDT bliver SHJ som er den ansvarlige fra HB, SHJ får også forsikring som
ansvar. Børneattesterne der bliver PJI som er ansvarlig, og sponsorering det bliver MGH med
støtte fra SHJ.
5. DTaF Kommunikations strategi:
Der blev talt om frister for besvarelse af emails. Aftalt interne spilleregler for hvornår en email som
kræver svar skal besvares.
Herunder hvem der udtaler sig på DTaF’s vegne, her blev vi alle enige om at vi hver især udtaler
os inden for vores ansvarsområder.
6. Forsikring
Her blev det aftalt at SHJ er ansvarlig og vil indhente diverse tilbud.
7. Økonomi:
Talt om konteringsnumre. Ellers bare en generel orientering omkring økonomien og dennes
opsætning.
8. Designguide:
Vi skal alle huske at benytte den nye designguide vi har fået.
9. DTaF Repræsentantskabsmøde 2019

Efter sidste rep-møde hvor der var lidt snak omkring en slags “formandskongres”, så har vi
besluttet at afprøve dette i forbindelse med det kommende rep-møde. Så kongres om fredagen og
rep-møde om lørdagen.
Dato for kongres vil være fredag den 26 april på Fyn
Dato for repræsentantskabsmøde lørdag den 27 april på Fyn

10. Evaluering sommerlejr 2018.
Det har været en stor succes, med en masse positive tilbagemeldinger. Rødovre Kommune har
været en stor hjælp. Det viser sig at det var en god ide at tænke nyt.
Evaluering af DTDT på årets sommerlejr, DTDT havde sendt skriftlig evaluering. Der opstod der en
debat omkring DTDT og hvad deres fremtid skal være. HB har besluttet at revidere konceptet for
DTDT, HB ønskede at DTDT skulle virke mere som et rekrutterings- og taekwondo fremmende
element, fremfor kun at stå for opvisninger. SHJ bliver DTDT’s kontaktperson
11. Tildeling DTaF Sommerlejr 2019:
Der er kommet to ansøgninger på sommerlejr 2019. HB har besluttet at vi ønsker yderligere info
fra de der har ansøgt inden vi tager en beslutning. HB er dog klar over at dette skal foregår ret
hurtigt, således de der han ansøgt kan få svar snarest muligt.
12. Idrott & Kunskab:
DTaF er blevet kontaktet af et svensk idrætsmagasin, HB besluttede dog at dette ikke var
interessant.
13. Næste møder
HB møde den 13 oktober i Fredericia
Skype-møde den 24 oktober
Skype-møde den 26 november
14. Status WT IR Poomsae seminar 12-15. oktober 2018 og VM2020
Der skal en ny event koordinator på til VM2020.
WT IR Poomsae seminar, er blevet aflyst.
Eventuelt
Idrætsliv bliver bestilt til alle i HB.
Talt om DIF’s mesterskabsmedalje. SHJ og MGH ser på hvilke grupper der skal have disse. Vi
talte om:
Teknik indv. 18-30 Herre
Teknik indv. 18-30 Dame
Kamp senior Herre
Kamp senior Dame

Team-Danmark godkendelse af unge på ungdomsuddannelser skal sendes både til TS og BL.
Kriterierne for hvordan man kan blive godkendt skal ses igennem, blandt andet skal der stå at
dette kræver licens i forbundet.
IT status på hjemmesiden blev vendt, samt My Fight Book.
Med sportslig hilsen
Søren Holmgård Knudsen

