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Sted:  
Skypemøde 
 
Tidspunkt: 

20.00 

 
Deltagere: 

Søren Holmgård Knudsen(SHK) 
Ann Oxfeldt Olsen(AOO) 
Søren Herlev Jørgensen(SHJ) 
Tarik Setta(TS) 
Marck Gabriel Hansen(MGH) 
 

Dagsorden 

 

1. Marck Gabriel Hansen trækker sig som HB-medlem og stævneansvarlig af personlige årsager: 
Marck fortalte om situationen og årsagen til hans valg. 
Det er dybt bekymrende at en sådan post som HB-medlem og Stævneansvarlig kræver så meget på 
grund af stigende krav fra såvel klubberne, forældre og udøvere. Marcks valg er ikke baseret på en 
enkelt oplevelse, men ”mange bække små”. 
Der blev diskuteret forskellige fremtidige løsnings modeller: 
Ansættelser, udbygning af udvalg, en anden opførsel fra klubberne end nu (klubberne har også et 
ansvar for at tingene bliver løst). 
SHK tager fat i Brian Andreasen, Esbjerg TKD Klub i forhold til svar på spørgsmål fra klubberne vedr. 
Esbjerg Cup i forhold til selve stævnet(Dette så alle får et svar) 

 

2. Valg af Referent 
Søren Holmgård Knudsen er referent 

3. Orientering Nordisk møde, Island. 
Ann og Søren gav et kort referat fra mødet i Nordisk Forum. 
Der var fokus på afvikling af næste års NM i Norge – Specielt information 
Der blev talt om flere nordiske stævner. 
Referat er ikke modtaget endnu fra Island som var vært 
 

4. Regnskab 2018/2019 samt budget 2019 
Status. 
Regnskab 2018 ser fornuftigt ud med et estimeret overskud for nuværende. 
Der er enkelte poster far 2018 regnskab som ikke er helt på plads. 
Forbundet har eksempelvis ikke 
Budget tal 2019 er blevet justeret i udvalgene 
 

5. Repræsentantskabsmøde 27. april 2019 
Status 
Der er ikke kommet forslag fra klubberne, så der er kun ændringsforslag til Lovene fra 
Hovedbestyrelsen 
Der kommet et forslag de ledige poster til HB 
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6. Svartid på henvendelser 

HB skal svare inden 48 timer jf. forretningsorden 
 
 

7. Aftale fysisk HB-møde inkl. Kasper og evt. Birthe 
For at få et hurtigt møde, blev det aftalt at finde en hverdagsaften enten i KB, hvis SHK kunne 
koordinere det med møde i DIF eller alternativt i Nyborg. 
SHK sender nogle forslag ud snarest 
 

8. Næste møder 
26.4.2019  DTaF Formandsmøde - Alle 
27.4.2019  DTaF Rep.møde - Alle 
3/4.5.2019 DIF årsmøde – SHK og op til 2 mere 
13/14.5.2019 WT GA i Manchester, GB – SHK og op til 1 mere 
 
 

9. Situationen i WTE og WT 
SHK orienterede om situationen i WTE og WT vedr. stævner og dommere.  
DTaF har indstillet 1 dommer til OL seminar i Moskva, men WT har udtaget yderligere 3 dommere 
(Vi har en klar fornemmelse af, at det er for at få penge i kassen) DTaF har ikke råd til at støtte alle 
4 dommere 100%. 
WTE har stadig ikke styr på stævner og mesterskaber. På det sidste er der ikke meldt klare datoer 
ud om Poomsae EM i marts 2019 og EM Kamp i november 2019(skulle normalt først have været i 
2020) – DTaF har skrevet til WTE. 
 
Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

 


