
Referat til Skype-bestyrelsesmøde 18. juni 2019.  
 
Sted:  
Skype 
 
Tidspunkt: 

19-21 senest 

 
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) (indtil kl. 20.00) 
Christian Henriksen(CH) – Referent  
 
 

Dagsorden 

1. Valg af Referent 
- Christian 

 
2. Orienteringsrunde/Punkter. ALLE 

Sidste nyt. - Skal forelægge på skrift. 
Hvis man vil have noget diskuteret/debatteret, skal det på dagsordenen 
- Tarik: Udtagelse til efterårets mesterskaber, skaber en del bøvl, da en del elever ikke opfylder 

kriterierne + check/kryds/dobbeltcheck af evt. fejl i processen. Folk sætter sig ikke ind i de 
skrevne udtagelseskriterier. Der er lavet trivselsundersøgelse af landsholddeltagerne, denne 
kommer ud i forbindelse med landsholdssamling i weekenden – omhandler klimaet, 
tilfredshed, ris/ros, forslag til forbedringer. Benyttes til at evaluere ansættelsesforløbet af 
Lennart. Der er møde med Lennart torsdag, opfølgning på MUS. Også for at få en 
tilkendegivelse fra Lennart, hvor er han om et halvt år, ønsker han at fortsætte eller andet, 
statustilkendegivelse. Møde fredag i Aarhus for at finde ud af evt. samarbejde mellem DTaF og 
Aarhus kommune. Landsholdssamlingen, der afholdes i Brande, er ret stor ift. at finde et 
landshold, det virker som om mange er inviteret, målet/konceptet er jo typisk at have de 
ypperste til sådan en samling. Appelsag fra Aarhus Vest, afventer resultat, tager en del 
arbejdstid. 
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- Tina: Stadig ved at finde ind i arbejdet med kassererrollen. En del arbejde med sommerlejren 
på vegne af egen klub. Møde med Ann senere og møde med Kasper B d. 25/6 for at blive sat 
ind i tingene. 

- Søren H. har sammen med Kasper arbejdet på at udarbejde Hanmadang, en slags fællesstævne 
for at få ikke kæmpere/teknikere ud – så man kan vise det man kan fra en bæltetest mv. Super 
fedt koncept, forbundet har udstyret der er behov for, det er testet til Get2sport, men der var 
ikke tilmelding/opmærksomhed nok om det. Der har været for mange arrangementer i juni, så 
det er lidt druknet i venskabsstævner mv. Tanken er at lave popop arrangementer så 
klubberne/eleverne kan se hvor sjovt det er, klubberne kan låne udstyret for at se hvor fedt det 

er 😊. Kukkiwon opvisningshold har været ret omstændeligt, kommunikationen med 
ambassaden har været lidt udfordret – arrangementet var godt, ambassadøren var der, de blev 
vist rundt og der blev taget gode billeder mv. Der manglede lidt flere VIP´s og lidt mere 
opbakning fra TKD-Danmark – f.eks. med landsholdskæmpere, flere tilmeldte dukkede ikke op, 
det er ikke godt nok – næste gang ønskes commitment, så det ikke blot er Nørrebro der står 
med det alene. 

- Michael: Møde med UC-kandidatklubber, det gik ret godt, gode positive input, mange gode 
forslag (i vest) Michael havde ikke mulighed ofr at være med ved mødet i Øst, referat ikke 
modtaget endnu, men fysisk møde med TEU i morgen. (Ann deltog også og noterede sig at det 
var væsentligt anderledes, jyderne var mere positive). Der er mange punkter til agendaen i 
morgen. Austrian open skulle være i orden. 

- Snak om Grand Slam og de muligheder udøverne har for at få pengepræmier, hvis de vinder. 
- Søren HK.: Samlet under de punkter der behandles på bestyrelsesmødet. 
 

3. Stævnesituationen. SHK 
Stram koordineret styring er nødvendig frem mod WCTT. OBS på at Kasper har orlov 
- D. 24/6 indkaldes wonderful Copenhagen Stævnegruppen kamp til møde i Nyborg, hvor flere 

deltager. Heidi fra Rødovre deltager som ny stævneadmin. Det er vigtigt at få dem samlet før 
ferien og før Kasper går på orlov. 

- Kasper går på barselsorlov, når han bliver far (omkring August) 
- Danish open er rykket til sidst i august (grundet manglende deltagere), kolliderer med stævne i 

Kina(Tekniklandshold). Kina er ikke budgetteret med. 
- Skanderborg har sagt god for DM, men bliver der lavet en indsats for at lave reklame for DM-

event/muligheden så annullering af events undgås. 
- Måske forbundet bliver nødt til at være mere inde over større arrangementer, samt stille krav 

om større åbenhed, specielt ved store stævner som VM. 
- Det skal undgås at arrangører tager større arrangementer som gidsel. Der er ikke frygt for at 

folk ikke tilmelder sig DM. 
- Stævnedebatten er meget vigtigere end den gøres til, problemet er muligvis større end hvorfor 

folk ikke lige får tilmeldt sig danske stævner, der er muligvis tale om et koordineret arbejde. 
- Er venskabsstævner en protest mod forbundet? Måske man skulle drosle ned for 

forbundsaktiviteterne i en periode, så man laver nogle aktiviteter man ved der er søgning på og 
måske også kigge mere specifikt på placeringen, så vi ikke render ind i G1 stævnerne. Det er 
vigtigt med kalenderstyring, det skal koordineres med hinanden, så de ikke konkurrerer med  
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hinanden – så man undgår dumme overlaps og lange perioder uden arrangementer. Mere 
fokus på stævnesituationen. 
Skanderborg har Danish open, Budo Nord og DM – kan det hele afvikles, er der ressourcer til 
det? 

 
4. Gennemgang af mulighederne ved at flytte Database til WT GMS. SHK 

Jan Jørgensen og SHK deltog i et møde med WT GMS Team. Et godt interessant møde som vi begge 
mener er fremtidssikret for DTaf, DTaF’s klubber og DTaF’s medlemmer. 
Vedtagelse af videre proces vedr. indførelse af WT GMS i DTAF 
Bilag udsendes senere 
- Beklager at det er så sent udsendt. Formanden indstiller til at vi kan komme videre i processen.  
- SH, synes der mangler et godt system, det virker godt for de aktive internationale 

stævnedeltagere, bliver prisen for dyr hvis alle skal betale 3 euro? Det vil blive billigere for 
stævnedeltagere der betaler GAL/GOL – fordelen er at man får et system der kan mere, 
medlemmerne får adgang til en app der kan rigtigt mange ting – så det bliver også en udvidelse 
af kommunikationsplatformen med medlemmerne. Der skal dog regnes på det. På sigt skal det 
hele så ligge i GMS systemet. Tilhænger af at vi kobles op på et system der løbende udvikles, og 
hvor man ikke er den eneste kunde, anbefaler standardsystemer så det ikke er skræddersyet. 

- TS: Frygt for at prisen løbende hæves. 
- Data er trukket fra ITIDE, ved skift fra september, gives en rabat (1 ½ år for et års gebyr), det er 

gratis for dem, der er under 11. Det vil være lidt dyrere end det vi har nu, men der vil være 
mange flere muligheder og det er fremtidssikret. 

- Bør man have et IT udvalg ift. MFB osv. – så de danske forhold bliver konverteret på en 
tilfredsstillende måde? 

- GMS er villige til at komme og give en gennemgang på et bestyrelsesmøde. Det kan være med 
til at give et bedre grundlag for beslutningen. Gerne med deltagelse af Jan Jørgensen. Vi skal 
sikre os at vi ikke stadig skal benytte os af ITIDE. Evt. invitere andre IT kyndige? 

- Det kunne være fedt med løbende opdatering, så man ikke skal melde alle ud og så melde alle 
ind igen. 

- Hvis man kan introducere noget som er en besparelse ude i klubben, og det gør det nemmere 
for dem, giver flere korrekte tilmeldinger mv. så er det værd at kigge på. Det er vigtigt at det er 
brugervenligt for klubberne, uden at økonomien løber løbsk. 

- SHK planlægger et fysisk møde, primært med fokus på klubbernes arbejdsgang, et møde som 
ikke er et bestyrelsesmøde (alle er dog velkomne) men hvor nogle med viden om IT kan 
deltage. Invitere: Jan Jørgensen. Der laves en åben invitation til interesserede. 

 
5. DIF Økonomisk strategiaftaler. SHK 

Status Evalueringsmøde i 12 juni 2019 med DIF, Kasper og SHK 
- Godt møde med Torben Bundgaard, aftaler godkendt, mål overholdt, ambitionsniveau 

overholdt. 
- Det bliver indstillet til DIF´s bestyrelse at de fortsætter. 
- Ved udgangen af 2021 skal der laves nye aftaler – der er 3 spor (bredde, organisation, 

talent/elite) nu, Ingen ved om der kommer: 
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o Nyt spor 
o Tilføjelse af nye/fjernelse af gamle spor 

- Næste møde er i december 2019. 
 

6. Sommerlejr 2019: SHK 
Update af situationen 
- Skanderborg har trukket sig og de 3 tilbageværende klubber overtager.  
- Det går fremad. Der arbejdes virkeligt godt på det, der tilmeldes stadig nye deltagere. 
- Der skal fremadrettet være muligvis behov for at komme mere ind over budgettet en anden 

gang, da det ikke skal være en profitfest. 
- Der er meget der skal overdrages lige fra kontrakter med div. Instruktører samt aftaler med Ry-

hallerne. 
- Der er lovet 10.000 til at promovere det mere, samt lovet en underskudsgaranti på 25.000. De 

har lovning på at kunne benytte sig af Kasper og Jan Jørgensen. 
 

7. Dato for årsmøde 2020: SHK 
Idrættens hus kan ikke afholde det den 25.april 2020, forslag til steder? 
Odense, Aarhus, Herning (VM2020 by), Roskilde? 
- Odense bibeholdes, da det ligger centralt for de fleste. 
 

8. Status VM 2020. SHK 
Orientering om Styregruppemøde 18.6.2019 
- Møde i dag i Herning ift. det praktiske under arrangementet. Det ligger lidt uden for Herning, så 

hotelbookinger er inkl. Morgenmad og frokost, til en rimelig pris. Prismæssigt er det et 
udmærket match sammenlignet med Manchester. 

- Positiv stemning i Herning. 
- De har et frivillighedskorps, som kender byen og som man kan benytte sig af. Der skal stadig 

bruges frivillige til taekwondospecifikke opgaver. 
- Der mangler præsentationsvideo af taekwondoudøvere og Herning by. Snak om budget ift. film 

– dette vendes med Herning og styregruppen. 
 

9. Klagesag fra Cengiz. 
Afsluttet 
- Der bør følges op via. Kasper på at følge den til dørs, så det ikke bare bliver taget til 

efterretning. 
- Praksis er at man ikke kan afvise nogen på grund af tørklæde, da det er en religiøs 

hovedbeklædning og derfor vil en afvisning være diskrimination. 
- WT teknik dobogregler kan benyttes til reference. 
 

10. Næste møder 
- Der udsendes regneark med forslag (SHK), sidste halvdel af August. 
 

11. Eventuelt 
- Parasport, krav ang. Sikkerhed – vi er blevet inviteret til testevent til paraolympiske lege i 

Japan. Parasport Danmark betaler. 
- Udtagelseskrav til OL (man må sende 2 kvinder og 2 herrer til kvalifikation). Der afholdes try-

outs. 
- Michael Winther trækker stikket for en periode. 

 



Referat til Skype-bestyrelsesmøde 18. juni 2019.  
 
 

 

 

 

- Kukkiwon kursus, det sidste nye er at de har svaret at de kan godkende invitationer vi har lavet 
i fællesskab med Sim Uu. Sim Uu afholder hele udgiften både indtægter/udgifter. Invitationen 
er ved at være klar. 

 

Med sportslig hilsen 

Christian Henriksen 

 


