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Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Taekwondo Forbund lørdag den 21/04-2018. 

Scandic Hotel Hvidovre. 

 

Mødets dagsorden:   

1) Valg af dirigent:   

a) Valg af referent.    

b) Vedtagelse af forretningsordenen.   

 2) Formanden aflægger hovedbestyrelsens samlede beretning.  

 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab.    

a) Gennemgang af udtalelsen fra de kritiske revisorer   

 4) Vedtagelse af forbundets strategi for kommende perioder.    

5) Vedtagelse af rammebudget for kommende regnskabsår.    

a) Licensernes størrelse fastsættes.   

6) Fremlæggelse af budgetprognose for de efterfølgende 3 år    

7) Valg til hovedbestyrelse jf.§ 9.   

 8) Valg til Ordens- og Amatørudvalget jf. § 11.    

9) Valg af revisorer:     

a) Valg af registreret eller statsautoriseret revisor jf.§ 21.     

b) Valg af 2 kritiske revisorer    

10) Behandling af indkomne forslag.    

11) Eventuelt.    
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Repræsentantskabsmødet startede kl. 10.00. 

Fremmøde: 48 Stemmeberettigede og i alt 59 medlemmer. 

Formanden Søren Holmgaard Knudsen (SHK) bød velkommen. 

Ad. 1) Søren Gøtzsche valgt 

 Konstaterer, at repræsentantskabsmødet er lovligt varslet. 

 Konstaterer, at forsamlingen ikke har nogle indvendinger mod dagsordenen. 

a) Connie Boeriis valgt som referent 

b) Forretningsordenen vedtaget. 

Ad. 2) Hovedbestyrelsens beretninger er vedhæftet indbydelsen eller kan findes her 

www.taekwondo.dk/forbund/ under referater. 

 Formandens beretning startede med en kort stilhed for mistede medlemmer. 

 Herefter gennemgik formanden den udsendte beretning. 

 Udover det udsendte: 

 DTaF er begyndt at investere i DAEDO generation 2 udstyr. 

 Der mangler en kamp administrator og stævneleder, da Dorthe har sagt op. 

 Til at hjælpe med efterårets stævner, kommer Ron fra Holland. 

 DM 2018 kamp og teknik er i Solrød 

 DM 2019 kamp og teknik er i Fredericia 

 Sommerlejr 2017 i Esbjerg – stor succes. Tak Esbjerg 

 Sommerlejr 2018 i Rødovre – Der vil blive givet et økonomisk tilskud til medlemmer af DTaF. 

   Der vil være mange trænere som vil være tilstede i mindre pas. 

   Lejren bliver anlagt på boldbaner med hegn omkring og der vil  

være vagter. 

Sommerlejr 2019 ingen ansøgninger 

Sommerlejr 2020 i Esbjerg 

World Taekwondo Poomsee Championship i Vejle 21-24 maj 2020 i samarbejde med  

Vejle kommune og Sportsevent. 

Para Taekwondo bliver sikkert en del af VM 2020. 

Formanden:  Afslutter beretningen. 

http://www.taekwondo.dk/forbund/
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Dirigenten:  Spørger efter kommentarer fra forsamlingen. 

For kommentarer se bilag1 

Dirigenten: Konstaterer, at forsamlingen godkender beretningen. 

Ad. 3) Revideret regnskab er vedhæftet indbydelsen eller kan findes her  

 www.taekwondo.dk/forbund/ under referater. 

 Økonomiansvarlig: Gennemgår det udsendte materiale. 

Dirigenten spørger efter kommentarer fra forsamlingen. 

For kommentarer se bilag2 

Dirigenten: Konstaterer, at forsamlingen godkender regnskabet. 

Pause: Klokken 12.05, mødet genoptages klokken 13. 

 Udenfor dagsorden: Formanden uddeler hædersnåle i sølv til 3 medlemmer indstillet 

af Islev Taekwondo klub  

 Ann Olsen 

 Allan Olsen 

 Henrik Rasmussen 

Ad. 4) Strategien er vedhæftet indbydelsen eller kan findes her 

  www.taekwondo.dk/forbund/ under referater 

Formanden:  Fremlægger forbundets strategi for kommende perioder 

Dirigenten:  Udbeder sig kommentarer 

  For kommentarer se bilag3 

 Konstaterer, at forsamlingen godkender strategien 

a) Udviklingskonsulenten præsenterer sig selv  

Se her: www.taekwondo.dk/nyheder/forbund/ Kære Taekwondo Danmark 

b) IT-konsulenten præsenterer den nye hjemmeside og persondata 

forordningen 

Ad. 5) Rammebudgettet er vedhæftet indbydelsen eller kan findes her 

  www.taekwondo.dk/forbund/ under referater 

 Økonomiansvarlig: Gennemgår det udsendte materiale. 

Dirigenten:  Udbeder sig kommentarer 

http://www.taekwondo.dk/forbund/
http://www.taekwondo.dk/forbund/
http://www.taekwondo.dk/nyheder/forbund/
http://www.taekwondo.dk/forbund/


 

 
4 

  For kommentarer se bilag4 

  Konstaterer, at forsamlingen godkender rammebudgettet. 

a) Licens vedtaget uændret. 

Ad. 6) Der fremlægges budgetprognose og fastslås, at det er et arbejdsbudget der kan ændres. 

 Dirigenten: Der er ikke mange forbund der har en 4-årig budgetprognose. 

  Konstaterer, at prognosen er taget til efterretning. 

Ad. 7) Valg til HB. Følgende blev valgt/genvalgt: 

Søren Holmgaard Knudsen Formandsposten Ikke på valg 

Tarik Setta  Bestyrelsesmedlem 3 år 

 Søren Herlev Jørgensen  Bestyrelsesmedlem ikke på valg 

 Brian Louring  Bestyrelsesmedlem 3 år 

 Marck Gabriel Hansen Bestyrelsesmedlem 2 år 

 Ann Oxfeldt Olsen Bestyrelsesmedlem 1 år 

 Peter Ingtoft  Bestyrelsesmedlem 1 år 

Ad. 8) Valg til ordens- og amatørudvalg. Følgende blev valgt/genvalgt: 

 Jørn Kempel  Medlem  Ikke på valg 

 Gitte Gregersen Medlem  Ikke på valg 

 Kit Støchkel  Medlem  2 år 

 Morten Jensen Medlem  2 år 

 Brian Poulsen  Medlem  2 år 

 Jesper Kristensen Suppleant  2 år 

Ad. 9) Valg af kritiske revisorer samt revisor. Følgende blev valgt/genvalgt: 

 Herdis Linde Jensen Medlem  1 år 

 Ove Jensen  Medlem  1 år 

 Som statsautoriseret revisor genvalg af Ernst & Young. 

Ad. 10) Forslag om at ændre ETU og WTF til WTE og WT vedtaget. 

Ad. 11)  

Rødovre: Gør reklame for Sommerlejr 2017. Der er rigtigt gode faciliteter. 

Hele området er hegnet ind og der vil være vagter. Fra lejr til 
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træning er der ca. 300 meter, hvor lejrdeltagerne vil blive fulgt. 

Ballerup: Bakker op om konference om udvikling og vidensbank. 

Ideudveksling skal foregå face to face. 

Udviklingskonsulent: Vil gerne tage billeder af den nye bestyrelse. 
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Rep mødet afsluttes med, at formanden takker Søren Gøtzsche for at have ledet mødet. 

Takker Jan-Erik og Jesper for arbejdet i HB.  

Jan-Erik og Jesper takker af. 

Formanden takker de 2 administrative ægtepar Birthe og Poul-Erik og Jan og Connie Jørgensen 

Mødet afsluttes klokken 14.30 i god ro og orden.  

 

 

--------------------------------- 

Dirigent (Søren Gøtzsche) 

 

 

--------------------------------- 

Referent (Connie Boeriis 
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Bilag 1 

Ballerup:  Mangler noget om breddearbejde i beretningen. 

  Savner mere vægt på bredden 

Sædding/Gjessing: Mangler samarbejde med klubberne om breddearbejdet. 

  Stort frafald af medlemmer, mener ikke HB gør noget.  

  Mener HB er en svingdør, hvor det er de samme poster der giver op. 

Svendborg:  Ros til HB for at få vores forbund på ret køl. 

  Vi er nu et forbund der har egne midler, det har været et stort arbejde at nå  

hertil. Vi kan og skal selv i klubberne gøre meget for bredden. 

Formanden:  Udviklingskonsulenten skulle tage sig af bredden. Da samarbejdet ikke  

fungerer opsiges aftalen og forbundet ansætter en ny med andre kompetencer. 

Med indførelsen af nye spor bliver midlerne bundet til opgaver. 

Det er sundere for et forbund at have en positiv bundlinje, og  

fokus herpå er en af grundene til breddesituationen. 

HB bredde:  Hvert år er der nogle der taler om bredden. Er det et topstyret  

forbund man ønsker? Der er masser af dynamik i klubberne.  

Oplever at klubberne er tilfredse med den frihed de har. 

Man vælger jo selv de klubber man vil træne i, og man må jo så  

vælge den klub der har det tilbud man ønsker. 

Fredericia:  Savner ”Best practice”. Kan vi lave et eller andet? 

Hjælp hinanden i stedet for at modarbejde  

Sædding/Gjessing: Mener ikke der er sket noget. Bredden er alle. Det er forbundet 

der er bredden, og der har ikke været nogle aktiviteter. Vi vil  

gerne se hvad vi får for vores penge. 

Hillerød:  Fastslår, at Hillerød er en breddeklub. Forslag til HB – støt  

aktiviteter med info på kalenderen. Dette er blevet afvist et par 

gange. Man mangler et samlende sted. 

Formanden:  Grunden til afvisningen er, en manglende kommunikations- 
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strategi. Der arbejdes på sagen. 

Ballerup:  Forbundet skal måske bare være katalysator. Lav evt. et 

Danmarkskort hvor man kan se hvad andre laver. 

De gode ideer findes og det ville være fedt hvis vi kunne samarbejde om dem. 

HB kamp:  Har deltaget i rep. møder de sidste 10 år og der har i al den tid  

manglet folk der brænder for stævner der vil stille op til HB. 

De stævner der afholdes i Danmark er breddearbejde. 

Der opfordres til at stille op og deltage i arbejdet. 

Ballerup: De HB medlemmer der er droppet ud, er dem der arbejdede med bredde. WTF 

kræver en masse arbejde, brug ikke alle ressourcerne der. 

Sædding/Gjessing: Konstaterer et skisma i forbundet. Interesseområder og kompetencer. Mener 

fokus er forkert, skal være på klubberne og det nedadgående medlemstal. 

Hillerød:  Oplever klubber og forbund som fragmenterede. 

  Har ingen løsning, men der kunne evt. indføres en arbejds- 

  weekend hvert ½ år. 

Odense:  Takker bestyrelsen for deres arbejde. 

Savner initiativ. Har søgt hjælp for1 ½ -2 år siden angående elitecenter. Et UC 

mangler på Fyn. Endnu ingen hjælp modtaget. 

Formanden: Det er ikke i orden, at Odense mangler feedback på UC. Der skal svares 

indenfor kort tid. 

HB bredde: Der har været inviteret til dialogmøder i Brøndby og Vejle. Der kom desværre 

ikke ret mange. Fremover bliver det udviklingskonsulenten der kommer ud til 

klubberne når klubberne har tid. Det bliver forbundets opgave at markedsføre 

klubtilbud. Vidensdeling er et fokusområde for udviklingskonsulenten og HB. 

Der udvikles værktøjer til vidensdeling og fastholdelse af medlemmer. 

Islev: Konstaterer, at bredde også er børnestævner og fællestræninger. En ide kunne 

være, at afholde klubleder konference hvor man overnatter, evt. på hotel. 

Emnerne kunne være f.eks. vidensdeling og networking. 

Formanden:  Takker for indlæggene 

  



 

 
9 

Bilag 2 

Sædding/Gjessing: DTaF er ikke en forretning. ½ million mindre brugt på bredden. 

Ros til bestyrelsen selvom bredden udsultes. 150000 mindre 

brugt på stævner og 47000 mindre brugte udviklingsmidler. Det 

er ikke rimeligt at betale ekstra for stævner når men betaler 

licens. 

Svendborg: Ros for positiv kapital. Ros til Birthe, for orden i 

regnskabsmaterialerne. Det fungerer nu. 

 Har Sædding/Gjessing ansøgt om udviklingsmidler? HB har set 

positivt på de ansøgninger der har været. 

Vejle:  HB skal have en stor hånd for deres fantastiske arbejde. 

Fredericia: Verdensklasse at man har vendt resultatet. Brug gerne lidt flere 

penge på initiativer. 
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Bilag 3 

Sædding/Gjessing: Mener ikke at klubberne har haft indflydelse på de strategiske spor. 

Den nye HB har skrottet al strategi fra tidligere HB. Det er ikke holdbart at 

formidle når det er på plads. 

Ballerup:  Bredde fjernet, 13-18 årige tilføjet. 

Dirigenten:  Præciserer at de 3 strategiske spor blev fremlagt på sidste rep. møde.  

Aftalen er forhandlet på plads over de sidste 2 år. Forbundene har godkendt 

den. 

Formanden: DIF har forlangt få punkter i strategien, f.eks. 13-18 årige, dette gælder for alle 

forbund.  

 Til dialogmøderne om de strategiske spor var der desværre ikke mange klubber 

der havde fundet tid til at deltage. 

Sædding/Gjessing: Mener invitationerne til dialogmøderne har været for dårlig 
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Bilag 4 

Ballerup: Lad nu være med, at budgettere med medlemsfremgang, da medlemstallet er 

stagneret eller dalende.  

Holbæk Mu-Sool: Hvis VM 2020 skal være en sportslig succes skal man opprioritere teknik.  

Økonomiansvarlig: Penge er flyttet under de strategiske spor. 

Fredericia:  Mener der bør være en lille buffer på regnskabet.   

 


