
Referat DTaF bestyrelsesmøde 26. maj 2019.  
 
Sted:  
Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense. 
 
Tidspunkt: 

09.00 -16.00 

 
Deltagere: 

Bestyrelsen 

Søren Holmgård Knudsen(SHK) 
Søren Herlev Jørgensen(SHJ) 
Tina Kim Sloth(TKS) 
Tarik Setta(TS) 
Michael Gandø(MG) 
 
Suppleanter: 
Ann Oxfeldt Olsen(AOO) 
Christian Henriksen(CH) - AFBUD 
 
Gæst: 
Kasper Bolmgren KB) 
 
 

Dagsorden 

 

1. Vedtagelse af HB Forretningsorden(vedhæftet) 
Forretningsordnen blev vedtaget. 

2. Valg af Referent 
MG valgt som dagens referant. 

3. Orienteringsrunde/Punkter:  
SHK:  
WT GA i Manchester sammen med Søren Herlev, mange punkter på dagsordenen. Møde med WT i 
Frokostpausen vedr. VM 2020 – Søren Herlev og jeg havde også møde med de nordiske lande vedr. 
at arrangere stævner sammen udover Nordiske. Norge har ansvaret for det videre forløb. 
Brugt forkert mailadresse til bestyrelsen, hvilket har betydet at visse mails ikke er kommet frem i 
god tid 
Møde med Tina for at introducere hende til DTaF bestyrelsesarbejde 
Deltog i Stævneudvalg 
Møde med Frans Hammer, DIF, hvor diverse ting i dansk Idræt blev debatteret 

 

TKS: Har besøgt sekretariatet for intro til økonomiposten. Alle afregningsgodkendelser skal sendes 
Cc. Til TKS. 
TS: VM i Manchester var en god oplevelse for både landshold og trænere. Men sportsligt var det 
ikke tilfredsstillende. Det minimale sponsortøj, som blev udleveret til VM var ikke nok. Der skal 
leveres en ordentlig pakke til deltagerne. 
Der er ønske om en Fys/læge til de største mesterskaber fremover samt en ny mand i en fast 
Sportscheflignende administrativ funktion. 
I 2. Halvdel af året kommer der Cadet VM, U21 EM, Junior EM, EM i OL vægtklasser samt 2 mere. 
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Hvordan forholder bestyrelsen sig til ny vægtpolitik? TS bør gå i dialog med DIF samt evt. Karin 
Schwartz. 
Hvilke krav er der til økonomi mm., hvis Rødovre Cup fremover skal være G1? SHK undersøger 
dette. 
 
MG: TEU Teknik er med Kristoffer Andersen nu igen fuldt besat. MG skal rykke ham for børneattest. 
Eventuel ny opgavefordeling i TEU prioriteres først efter første møde med LHL. 
 

4. Repræsentantskabs mødet 2018 
Rep.-mødet var forløbet godt og også stor tilfredshed med formandskongressen om fredagen. 
Vi skal have lavet en klar definition af hvad er bredde og hvad er elite. 

 

5. Konstituering og arbejdsopgaver 
SHK er valgt som formand og bør ikke have andre faste poster 
TKS varetager Økonomi, Para og Gradueringsudvalget 
AOO er suppleant 
CH varetager IT i tæt samarbejde med Jan Jørgensen 
SHJ er ansvarlig for Udvikling, Forsikringer via DTaF og DIF 
TS varetager Talent og Elite inden for kamp 
MG varetager Talent og Elite inden for teknik samt Antidoping 
 
Der er ønske om ansættelse af en administrativ leder (ikke Sportschef). En væsentlig del af opgaven 
går ud på at være support for landstræneren og TEU TS laver et udkast til en jobbeskrivelse. Evt. I 
samarbejde med KB. TKS og KB kigger på hvilket budget der kan være til en sådan ansættelse. 
KB præsenterede en mulighed for at lave en fælles reklamefilm, sammen med andre 
kampsportsforbund. Den skal kunne anvendes af klubber samt DTaF. Vores andel på 5.000,- blev 
godkendt. 
 
 

6. DIF Økonomisk strategiaftaler(KB) 
Evalueringsmøde i juni 2019 med deltagelse af min. Kasper og SHK 
Bilag vedlagt. 
For de 3 spor er følgende gældende: 
1) E-læringsprojekt er nu i gang 

Nye videointerview med KB er i gang 
Best practice møder er planlagt, som det første fra Formandskongressen. 

2) Spørgeskema til klubberne er sendt ud sammen med information. De forventes retur i løbet af  
Juni. 
Der er fokus på licens og en arbejdsgruppe laver forslag, som skl være klar til rep.-møde 2020. 

3) Der afholdes et øst- og vestmøde med de lokale teknikklubber om opstart af UC-Teknik ultimo  
maj og primo juni. 
Skal-krav på kamp evalueres og de interne processer mellem TEU og landshold styrkes. 
Vi har ingen røde punkter i forhold til strategien med DIF og kun enkelte gule punkter. 
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7. DM uge fra 2021 

Vi er inviteret til DM ugen sammen med mange andre specialforbund og vi har besluttet at deltage. 
Det skal dog evalueres om det er både junior og senior samt om det kræver kvalifikation af en eller 
anden art. 
DM ugen afholdes i uge 26 i 2021 i Aalborg – Ansvar Kasper 
 

8. Dato for årsmøde 2020 
25. april er dato for næste års rep.-møde. 
 

9. Evaluering Formandskonference 2019 
Positiv feedback på Formandskongressen og vi vil gentage succesen. Måske i lidt anden format, 
som f.eks. at afholde det om formiddagen inden Rep.-mødet. 
 
 

10. Stævner i DK 
Det netop afholdte møde med stævneudvalget og repræsentanter fra mange klubber,  
Gav en god dialog. Der var enighed om større opbakning fra klubberne samt mere  
Støtte fra DTaF. F.eks. i form af mulighed for decentral vejning Der var ønske om flere 
venskabsstævner. Men også at disse skulle afholdes på datoer, hvor de ikke rammer andre 
Stævneaktiviteter i kalenderen. Disse ting skal debatteres på dialogmøder samt evt. På 
formandskongressen. Der ønskes også et system (IT), som kan indhente resultatlister til 
kampregistrering, som så igen kan afgøre om man er kvalificeret til talentstævner eller DM. 
Vi skal have defineret DTaF´s regler for venskabsstævner. Specielt i forhold til sikkerhed for 
udøverne. 
Der er et ønske om at reducerer dommerbetaling. Det skal på som separat punkt til næste 
bestyrelsesmøde. 
 

11. Status VM 2020. 
Evaluering af møde med WT den 16.5.2019. Det gik godt og Herning er godkendt 
Der skal være trægulv imellem betongulvet og måtterne. 
Der skal være 3-4 baner. 
DTaF har lagt op til at der bliver lavet fælles tiltag med Badminton Danmark (og Badmintons 
verdens forbund) og DTaF vedr. Humanitarian Foundation som både WT og Badmintons 
verdensforbund er en del af 
WTE skal skriftligt bekræfte, at de IKKE afholder Kamp-EM på samme datoer som VM i Teknik. 
Orientering om Styregruppemøde 20.maj 2019 
Medlemmerne er ved at være på plads og der er møde i Billund d. 6. juni. Vedr. hoteller og 
transport via WT tilmeldingsportal Simply Compete 
 

12. Idrætsmødet i Aalborg 29.8. – 1.9 2019 
Invitationen videresendes til lokale klubber i Nordjylland med besked om at DTaF støtter op om 
arrangementet. Ansvar SHK 
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13. Skattefri og ikke skattefri honorering i DTaF – herunder også diæter 
Det blev vedtaget, at vi fortsætter med brug af diæter. Dermed har vi valgt IKKE at overgå til 
afregning pr kvittering på rejser for DTaF. Men at f.eks. telefonpenge afskaffes. 
KB laver oplæg for betaling af uddannelsesudvalg. Vi kan ikke leve op til DIF på dette område. 
 

14. Klagesag fra Cengiz. – Udsendt som fortroligt til bestyrelsen 
Vedtagelse af fair og ensartede regler for hele DTaF. 
SHK tager kontakt til de involverede parter, for at høre deres version samt for at sikre at forbundets 
regler overholdes. 
 
 

15. Næste møder 
03.6.2019 Planlægning af møde 13.6 med DIF – Kasper og SHK 
06.6.2019 Møde WT GMS i Billund – SHK og Jan Jørgensen. Det er et krav at invitationen  

skal indeholde mulighed for GMS 
               13.6.2019 ½ årligt statusmøde DIF – 13.6.2019 ½ årligt statusmøde DIF – Kasper og SHK 
               18.6.2019  Skype-møde kl. 19.00 – alle i bestyrelsen + suppleanter 

 
16. Eventuelt 

Fremover vil det ikke være muligt at kvalificerer sig direkte til junior og seniormesterskaber ved at 

vinde medalje ved f.eks. Presidents Cup. Muligheden er fortsat åben for kvalifikation til EM i OL-

vægtklasser, U21VM med flere. TS og MG skal udarbejde guideline, som beskriver disse muligheder 

og som samtidig oplyser at man ikke har krav om udtagelse til DTaF landshold. 

 

Med sportslig hilsen 

Michael Gandø 

 


