
Referat HB-møde 26. marts 2019.  
 
Sted:  
IKC mødelokale, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 
 
Tidspunkt: 

12.00 – 17.00 

 
Deltagere: 

Søren Holmgård Knudsen(SHK) 
Ann Oxfeldt Olsen(AOO) 
Søren Herlev Jørgensen(SHJ) 
Tarik Setta(TS) 
 
Gæst: 
Kasper Bolmgren KB) 
 
 
 

Dagsorden 

 

1. Vedtagelse af HB Forretningsorden(vedhæftet) 
 

2. Valg af Referent – AOO blev valgt  
 

3. Orienteringsrunde/Punkter:  
SHK – har travlt med mange HB poster, økonomi posten, TEU teknik og stævne posten. Jan 
Jørgensen har taget over for MA-regonline, MFB samt invitationer og stævnekontrakter.  
Første styregruppemøde i Herning ang. VM 2020 
Technical Delegate ved Dutch Open, meget velfungerende stævne.  
Frans Hammer fra DIF, følger os DTaF på sidelinjen, og kommer med gode input.  
 
TS – Farooq med til første TEU møde, udfordringer med Bjarne, TEU-møde, positive takter i kamp 
delen 
 
SHJ – Der arbejdes på et nyt stævne/event koncept hvor opvisning er det bærende element. 
Inspirationen er det "at have mål med sin taekwondo træning med henblik på at vise hvad man kan 
og har lært" - lidt som når man er til bælteprøve. Der kan påvises i flere kategorier f.eks. 
gennembrydning, et skridts kamp eller en "fri" øvelse. Første gange dette testes af er ved 
Get2Sport stævnet i juni og der forventes orienteringsmøder med interesseret klubber samt fælles 
træninger i de forskellige kategorier. 
 
AOO – intet nyt 
 
KB -  uddannelse der er lidt snak omkring de unge sortbælter og om de skal have træner udd. 
Arbejde med skolerne (fit first) møde med DIF talent og elite, der arbejdes med GET2SPORT i 
Kolding, og Albertslund, ser på organisations diagram via Spor2, CV/SimUU afholder instruktør 
kurser der bør måske tales med dem bag disse om der er styr på træningspædagogikken (skal 
omformuleres). Ros til Michael Gandø, LHL er lidt ustruktureret. Igen har TEU tilladt at forældre 
rejser med på LH ture, dette skal italesættes yderligere. Har gennemført MUS med SHJ  
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4. Regnskab 2018 samt budget 2019(SHK) 

Det går godt med den nye kontoplan. EY stiller en masse konstruktive spørgsmål vedr. bilag.  
 

5. Repræsentantskabsmøde 27. april 2019  
Status – to forslag til poster, Der blev talt om at lave nogle opslag til dem som kunne søge  
1 post i HB på dagen (IT, stævner og økonomi) KB laver et skriv omkring det der kunne være behov 
for.  
Ændringsforslag – der er ikke kommet noget endnu, der er indtil den 30 marts.  
 
 

6. Formandskonference 2019 den 26. april 2019  
Opdatering hjemmeside – KB arbejder på programmet, licens, frivillighed er blandt andet på 
programmet.  
Plan for mesterskaber i forår 2019 

 

7. Stævner i DK 
Stævner i fremtiden (2019-2021/22) – der er udsendt ud til klubberne at man skal melde ind med 
hvilke stævner man søger om.   
Talt om manglende turnerings/stævne-udvalg, om at få dem ind i udvalget som fast har stævner 
flere år i træk. Der skal laves et kommissorium, der skal sidde en fra HB som er tovholder på dette.    
Rødovre Cup er inddelt i elite kamp om lørdagen, og puljestævne til begyndere om søndagen, KB 
hjælper til her med det pulje stævne.  
Invitationer og Kontrakter skal laves 
Fredericia har sagt fra til DM 2019 – skal slås op at man kan søge, KB tager kontakt til dem som 
tidligere har ansøgt dette, inden det bliver slået op.  
Carsten Stigers har meldt sig som stævneleder KAMP, KB tager en snak med ham.  
 
 

8. Status VM 2020. 
Ny bevilling er nu godkendt fra både Herning Kommune og Sport Event Denmark (SEDK) 
Styregruppe fastsat-  en fra Herning og en fra Sport Event Denmark, man skal her have Herning 
taekwondo klub med samt KB til nogen af møderne 
Der bliver ansat en eventkoordinator 
Næste styregruppemøde bliver højst sandsynligt i slutningen af maj.  
Møde med WT i Manchester er under planlægning 
SHK ønsker en debat vedr. refusion af tabt arbejdsfortjeneste i forhold til arbejdet med VM2020 
Aftale SEDK – vedhæftet til HB 
Revideret budget vedhæftet til HB 
Referat fra styregruppemøde vedhæftet til HB (datoer for næste møde 20.5.2019) 
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9. Kukkiwon Opvisningshold til DK 
SHJ bliver kontaktperson til ambassaden omkring hvornår de kan komme med holdet, om det skal 
være til Get2Sport eller Rødovre stævnet de kommer, da holdet skulle ankomme i juni måned.   
 
 

10. Køb af måtter fra United Karate of Denmark 
Har fået tilbud omkring køb af måtter fra United Karate, det blev aftalt at vi først ønskede evt. at 
byde på dem efter de har været brugt.  
 
 

11. Næste møder 
03.4.2019 Idrættens Topmøde, KBH – SHK (personlig) 
16.4.2019 Skype møde - Alle 
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 SHJ 
20.5.2019 VM2020 Styregruppe møde Herning – KB og SHK 
 
 

12. Eventuelt 
Møde med de Nordiske lande til VM2018 er under planlægning til VM 2019 i Manchester. SHJ og 
SHK deltager fra DTaF 
 
 
 
Med sportslig hilsen 

Ann Oxfelt Olsen 

 


