
Referat ekstraordinær bestyrelsesmøde 1. september 

2019.  
 
Sted:  
Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense. 
 
Tidspunkt: 

15.00 -17.45. 

 
Deltagere: 

Bestyrelsen 

Søren Holmgård Knudsen(SHK) 
Søren Herlev Jørgensen (SHJ) 
Tarik Setta(TS) 
Michael Gandø(MG) 
 
Suppleanter: 
Christian Henriksen (CH). 
 
Afbud: 
Ann Oxfeldt Olsen(AOO) 
Tina Kim Sloth(TKS) 
 
Dagsorden 

1. Valg af Referent. 
SHK 
 

2. Orientering om udtagelsen og FB-skriverier på Dansk Taekwondo - Info, debat (Tarik):  
Tarik er af den opfattelse, at det handler om at bruge alle midler til at påvirke Taekwondo Danmark 
med misinformationen mod bestyrelsen og enkeltudøvere. 
Hvorfor er der ingen der tager affære? 
Man har fortsat den miskreditering af TEU og DTaF’s bestyrelse på trods af skriv til klubberne fra 
DTaF, hvor vi beder klubberne om at tage affære overfor deres medlemmer og forældre 
Nu er det blevet så groft og sproget er blevet for hårdt og nedladende, at der skal handles på det. 
Er det forbundsskadelig aktivitet? – Det er i hvert fald ikke ok  
Det er gået ud over udøvere fra Rødovre som er blevet udstillet med navne og billeder. – Det er slet 
ikke ok 
Nu er det nok! 
 
Forældre i Rødovre TKD vil ikke finde sig i at deres børn bliver udstillet på FB og ville tage sagen i 
egen hånd. Rødovre TKD ønskede ikke en mulig konfrontation og trak derfor sine udøvere fra 
WCTT. 
 
Vi kan ikke acceptere den fremgangsmåde mod uskyldige udøvere. 
Brev til Albertslund vedr. forbundsskadelig virksomhed, vil ikke fremadrettet accepteret 
Nu vil vi ikke mere og det skal stoppes med det samme. 
 
SHK: Code of Conduct skal til en hver tid efterleves og ”dobbelt kasketter” kan mistolkes af andre 
og specielt dem der vil mistolke. DTaF’s bestyrelse skal konstant være obs på dette. 
 



Referat ekstraordinær bestyrelsesmøde 1. september 
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Der var en god debat/diskussion omkring mailkorrespondance og svar på dette bestyrelsen i 
mellem, Bestyrelsen var ikke enig om alle ting men var alle enige om tiltag i næste punkt 
 
 
 

3. Handling på FB-skriverier på Dansk Taekwondo - Info, debat (Alle) 
Det blev besluttet at udforme 4 breve til:  
Brev til Rødovre: 
Omhandlende den udstilling der har været på Dansk Taekwondo - Info, debat FB-site 
Brev til Albertslund: 
Omhandlende dialogmøde omkring de ting der er skrevet om på Dansk Taekwondo - Info, debat FB-
site 
Brev til Torben Sachmann Hansen: 
Omhandlende Dansk Taekwondo - Info, debat Dansk Taekwondo - Info, debat FB-site, da han er 
administrator af sitet. 
Brev til Vanløse TKD Klub (Louise Falkenberg Pedersen): 
Omhandlende det helt uacceptable ordvalg og beskyldninger mod Dansk Taekwondo Forbund 

 

4. DTaFs love §19: 
Giver DTaF nogle muligheder på at udelukke personer der udøver forbundsskadelig virksomhed. 
Der skal dog altid være muligt for den enkelte at komme med modsvar samt et fysisk møde 
planlægges hvis det ønskes. Dette skal overholdes før DTaF’s bestyrelse kan 
udelukke/sanktionere/ekskludere 
 

5. Eventuelt 
 

Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

 


