Referat HB-møde 13.01.2019

Sted:
IKC
Idrættens Hus
2605 Brøndby
Tidspunkt:
09.00- 16.00
Deltagere:
Søren Holmgård Knudsen(SHK)
Ann Oxfeldt Olsen(AOO)
Søren Herlev Jørgensen(SHJ)
Tarik Setta(TS)
Marck Gabriel Hansen(MGH) afbud grundet sygdom
Gæster:
Ingen inviteret
Forslag til Dagsorden:
Jeg har kun fået fra Tarik = FB og Kommunikation
Endelig Dagsorden
Vedtagelse af HB Forretningsorden - Vedtaget
HB er beslutningsdygtige, selvom vi kun er 4 fremmødte grundet Marcs afbud.

Valg af Referent
Referat laves af HB-medlem på skift – Er ekstremt vigtigt arbejdsredskab for alle.
Tarik melder sig som referent.

Orienteringsrunde/Punkter
Udvikling (SHJ)
Stævner (MBH)
Teknik (SHK)
Kamp (TS)
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Para + ADD (AOO)
Økonomi (SHK)
Orientering/punkter Teknik
Der skal udarbejdes nyt set up på tekniksiden, således UC konceptet, der endnu ikke har vundet sit indpas
på tekniksiden ændres til lignende system efter Tekniksidens ønsker.
Ved landsholdsrejser, må ingen forældre fremover rejse med samme fly eller bo på samme hotel som landsholdet.
Dette punkt er afgørende for at landsholdsledelse rejser som et samlet hold, uden indblanding fra
medrejsende pårørende.
Orientering/ punkter Kamp
1) TEU har fået nyt medlem. Lars Mogensen, Holbæk Taekwondo indtræder i udvalget. Første møde
bliver26/1-2019
2) Prøveperiode afsluttet på landsholdet, og udmelding om udtaget hold, har medført en række
spørgsmål. Vi skal præcisere udmeldingen så eventuel tvivl besvares.
3) Århus elite har henvendt sig til SHK, vedr. samarbejdet/ forholdet til Elitevest. Der er aftalt
kaffemøde. Her skal Århus Elite orienteres om det problemfyldte samarbejde. DTaF vil gerne
samarbejde med Århus Elite.
4) Parasport DK- HB oplever at Parasport Danmark ikke er korrekt informeret om forholdene omkring
DTaF relation og støtte til Parasport Danmarks taekwondo aktiviteter. Derfor skal HB tage initiativ
til dialogmøde om hvilken støtte vi tilbyder og hvilke forventninger vi som forbund har for et
gensidigt samarbejde.
5) TEU ønsker at udarbejde et loyalitets kodeks, som skal sikre, at trænere som bliver en del af
landsholdet ved mesterskaber, også kan repræsentere DTaF og deres værdier og strategier!
1. Vores strategiske spor og implementeringen af disse - Hvad er vigtigt nu! SHJ
Gennemgang af Evalueringsmøde 11.12.2018. Hvad er GRØN-GUL og RØD
DTaF havde endnu et godt møde med Torben. Gennemgang af vores strategiske spor viser at vi er
godt med, og følger planen.
Udskydelse af spor 3 vedr. UC til 2020. Der er stadig arbejdsdelmål, som giver en del arbejde
fortsat, og derfor fokus på bedre drift af eksisterende UC, i stedet for etablering af nye.
Etablering af nye UC kræver en ændring af koncept og rammer. Der arbejdes på en ny plan for UC
teknik.

2. Frafald i HB
a. Bilag fra DIF formandsmøde 5.1. vedlagt til HB
b. Herunder også opfølgning DTaF’s udvalg
c. Fra Ann:
Dog kunne jeg godt tænke mig at der blev tid til at drøfte lidt hvad det er der evt. går galt i HB. Det
er jo ikke første gang at der mistes HB medlemmer længe før tid. Kunne se i svaret på Facebook at
det er blev skrevet at vi allerede var i gang med DIF at drøfte dette, det kunne jeg da også godt
tænke mig at høre lidt om. Er jeg den eneste som bliver ramt af en del spørgsmål omkring det at
sidde i HB? Men jeg har da i hvert fald en del både udøvere og forældre som stiller spørgsmål til HB.
Men det er jo rart at der er interesse for det der sker omkring i taekwondo verdenen.
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Vi har diskuteret emnet og kommet frem til at flere faktorer spiller ind, når vi oplever frafald i HB.
Delvist har vi været uheldige med medlemmer, som grundet private omstændigheder har måtte
prioritere private forhold fremfor forbundsarbejde, men frafald hænger i høj grad også sammen
med forventningsafstemning.
Nye medlemmer har ikke været tilstrækkeligt klædt på til at sidde i hovedbestyrelsen med alt hvad
det indeholder.
HB skal sikre velfungerende udvalg, der understøtte det område-ansvarlige HB-medlem. HB skal
udvise mere tålmodighed, og sikre at henvendelser besvares af/gennem den områdeansvarlige,
også selvom det kan betyde længere svarfrist.

3. DTaF Kommunikations strategi: SHJ
Savner en plan – Vi skal diskutere dette.
Der arbejdes fortsat på dette. Ingen plan for nuværende.
4. Økonomi: SHK
Efter at Peter er stoppet er SHK inde over godkendelser af udbetalinger. – Der er strammet op i
forhold til godkendelse af bankoverførelser efter krav fra DIF økonomi.
På indtægtssiden, har licenserne indbragt betydeligt mindre end antaget, og vi skal derfor justere
budgettet så udgifter og indtægter stemmer.
Der skal fremlægges forslag til repræsentantskabet om ændring af medlemslicens.
5. DTaF Repræsentantskabsmøde 27.april 2019 – SHK/Alle
Køreplan forelægger senest 5.januar 2019 fra SHK vedhæftet som bilag til HB
Forslag til lovændringer inden 31.januar 2019:
Lovtekstændringer: HB ændres til Bestyrelsen, valg af Suppleanter og evt. tidsbegrænsning af valgperiode og at udvalg skal genbesættes hvert år/hvert andet år.
Vi må erkende at det har været svært at rekruttere frivillige til de mange forbundsopgaver, og
ambitioner. HB mener derfor at vi med rette bør ansætte mere personale til drift, så de frivillige
kan koncentrere sig om politik. Dette kan kun gøres ved at sætte licensen op.

6. G-stævner i DK(MGH)
Forespørgsel fra Tan-Gun, København over, hvad der er forskellen på Rødovre Open og WCTT. Det
ene er med som udtagelsesstævne det andet er ikke?
Tan-Gun, København skal have svar på sin henvendelse- datoudfordringer.
Tan-Gun, København får svar på henvendelsen. DTaF vil fremadrettet fortsat bakke op om de
hjemlige stævner der har international karakter. Når WTTC i år ikke er valgt som udtagelsesstævne,
hænger det sammen med at efterårets mesterskaber datomæssigt er så tæt på stævnet, at dette
ikke lader sig gøre.
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Det er indstillet til udvalget at undersøge hvilke muligheder der er for en fast procedure der
fremadrettet tilsikrer opbakning til de stævner vi ønsker som udtagelsesstævner. Vi skal ikke være
alt for afhængige af dato fra WTE/WT
Nyt fra arbejdsgruppe – udskydes til næste møde, da Marck er fraværende pga. sygdom

7. Sager:
Opfølgning udelukkelsessag – Sagen betragtes som lukket
TEU sag i DIF’s Appeludvalg – DTaF følger sagen tæt og har indsendt svar til DIF’s appeludvalg
Gavepolitik – Udskydes til næste møde
IKC tilbyder en fundraiserfunktion– Skal DTaF være med? –
DTaF gør ikke mere i sagen endnu.
8. Status VM2020(SHK)
DTaF er i forhandling med Sport Event Danmark om ny værtsby
Svar fra Sport Event DK kommer først i marts 2019.

9. Status Sommerlejr 2019 (MGH)
Bl.a. Instruktører – Ikke behandlet, da Marck var syg
10. Næste møder
18.1.2019
12/2-2019
26.4.2019
27.4.2019
3/4.5.2019
13/14.5.2019

Nordic Forum møde Island – Ann deltager
Skypemøde kl. 20.00
DTaF Formandsmøde - Alle
DTaF Rep.møde - Alle
DIF årsmøde – SHK og op til 2 mere
WT GA i Manchester, GB – SHK og op til 1 mere

11. Eventuelt
1) Flere Stævne pc’er er for gamle og langsomme. Disse egner sig ikke længere som stævne pc’er. Det
er i stedet besluttet at de overgår til UC, som godt kan bruge dem til administrativt arbejde. Disse
udleveres ved stævnet i Esbjerg. – DTaF tager ikke ansvar for om de fungerer og betaler heller ikke
for reparationer og opgradering

