
Referat bestyrelsesmøde 15. september 2019 

Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense. 
 
Tidspunkt: 
09.00 -17.00. 
 
Deltagere: 
Bestyrelsen 
Søren Holmgård Knudsen(SHK) 
Søren Herlev Jørgensen (SHJ) 
Tina Kim Sloth (TKS) 
Tarik Setta (TS) 
Michael Gandø(MG) 
 
Suppleanter: 
Christian Henriksen (CH) 
 
Dagsorden 
 

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

 
2. Valg af Referent 

Søren Herlev (SHJ) blev valgt som referent. 

3. Orienteringsrunde: 
 
Formand Søren Holmgård 
 
Genopstiller ikke som formand til Repræsentantskabsmøde 2020: 
Efter grundige overvejelser genopstiller jeg ikke til bestyrelsen og ikke til formandsposten og ej 
heller til bestyrelsen eller suppleant. Årsag: Bruger alt for meget tid på Taekwondo i forhold til min 
”frie tid” med familie. 
Jeg gør VM2020 færdig. 
 
Heftig sommer: 
FB 
IT-kriminalitet på DTaF – Prøvede at få over 800.000 kr. – Meldt til Politiet. 
Har stået for tilmeldinger til EM U21, EM Cadet og junior. 
Bruger alt for meget tid på general opfølgning på bestyrelsen og udvalg 
 
Stævner: 
Den nye stævne admin har fået en fin opstart og skal lige finde deres leje indbyrdes. 
Lavet 50 Visa Invitation Letter til udøvere i forbindelse med WCTT – 10 fik visum, de andre var for 
langsomme til at få det lavet rettidigt 
Været til WCTT og Danish Open. 
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Økonomisk: 
DTaF er på nuværende under det antal medlemmer som budgetteret, hvilket giver nogle store 
udfordringer i forhold til, hvad vi gerne vil. 
Folk (bestyrelsen og udvalg) afregner ikke rettidigt – Dette gør det svært at lave budget opfølgning. 
Kontrakter/aftaler skal følges 2 ekstra tildelinger til DtaF fra Jongs Fond og DIF. 
 
Nyt Licenssystem: 
Skal vedtages på rep.mødet: Licensgruppe er nedsat under Kasper. WT-GMS system skal virkelig 
overvejes som et nyt tiltag. 
 
Personsager: 
Bruger rigtigt meget tid på enkeltpersoner i DTaF, som gør hvad det passer dem i stedet for bare at 
flg. reglerne. 
Regler er til for at blive overholdt 
 
VM2020: 
OC fungerer fint med Frank Hyldgaard som leder af styregruppen. 
WT kommer på besøg i efterårsferien 15+16 oktober, hvor vi regner med, at der kommer en masse 
vittige ting på plads. 
Antal baner, streaming, VIP arrangementer, sponsering, invitation og tilmelding 
Næste møde 10.oktober 2019 
 
Økonomi og para Tine Kim Sloth 
 
Jeg havde møde med Michael og Birthe i starten af august, så Michael kunne få et overblik over 
økonomien på Teknik’s side. 
Økonomi er generelt et meget stort område at sætte sig ind i og jeg har endnu ikke overblik efter 4 
mdr. Derfor vil jeg fremover mødes med Birthe hver 3. mdr for at få det forkromede overblik jeg 
ikke har på nuværende tidspunkt. Da denne post fylder enormt meget, ønsker jeg at komme af med 
området Para taekwondo, da jeg har forsømt dette område og ikke får tid til at sætte mig ind i 
tingene her før om lang tid. 
 
TEU Teknik Michael Gandø 
 
Det har ikke været muligt at få konkrete kandidatforslag fra landsholdsledelsen til den vakante 
position som administrator for tekniklandsholdet. Hvis ikke der kommer nogen inden 21. sept. vil 
MG opslå den på forbundets hjemmeside. 
For at få gavn af vedkomne inden VM 2020, skal vi i gang nu. 
 
Kristoffer Andersen og Kasper Bolmgren har lavet et udkast til nu UC set up. Det blev gennemgået 
på møde mellem TEU og LHL d. 14. sept. i Herning og der blev dannet en arbejdsgruppe, som skal 
lave en mere detaljeret beskrivelse, som binder forbundets strategi for teknik sammen med en rød 
tråd via landshold, UC og klubberne. En hovedopgave i den sammenhæng bliver kommunikationen, 
som skal sikres med en gruppe bestående af repræsentanter fra LHL, UC og trænere. 
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TEU Kamp Tarik Setta 
 
Landsholdstræner: 
Lennart Theilgaard, har valgt at stoppe. TEU har over flere omgange, forsøgt at få en forlængelse på 
plads under nogle ændrede vilkår. Men vi må se i øjnene at det ikke har været muligt. TEU er i gang 
med en proces med ansættelse af ny landsholdstræner. Der kigges på de modtagne uopfordrede 
ansøgninger. Hvis ikke vi finder egnede kandidater iblandt de allerede aktuelle ansøgere, vil 
stillingen blive slået op. 
 
Ansættelse af sportschef: 
TEU vil i forbindelse med en nyansættelse samtidig indstille til ansættelse af en sportschef, som vil 
stå for planlægning og kommunikation vedr. landsholdet. Sportschefen, skal aflaste 
landsholdstræneren så denne alene koncentrerer sig om træning, og udvikling, og sportschefen 
bliver bindeled til TEU, klubber, UC og pårørende. forventet ansat oktober/november 2019. 
 
U21: 
Det har været et godt mesterskab, hvor de unge mennesker viste god sportslig udvikling, samt 
fungerede godt som et hold. Danmark placerer sig godt i feltet, foran store nationer. Bedste 
resultat blev en bronzemedalje i -58kg til Tobias Hyttel. 
 
Andet: 
Den seneste tid, har vist tydelig behov for forventnings afstemning, og ensretning af procedure og 
arbejdsgange. Der vil derfor udarbejdes en kontrakt som udøvere der ønsker deltagelse på 
landsholdet, skal underskrive og rette ind efter, for at undgå misforståelser og uheldige episoder. 
Kontrakten skal sikre at alle er klar over rollefordeling på landsholds træninger og ved 
mesterskabsturneringer. 
 
TEU er i gang med udarbejdelse af kriterier for udtagelse til kommende mesterskaber. 
 

4. Sommerlejr 2019 
Der har været evaluering af lejren og gode erfaringer er klar til at blive givet videre. 
Esbjerg skal kontaktes angående lejren i 2020 og lejren i 2021 og frem skal i udbud via opslag. 
Jan Jørgensen har udarbejdet et registreringssystem, som er ved at blive afprøvet og testet. 
 

5. Konstituering, arbejdsopgaver, klagevejledninger 
Vi talte om suppleanterne skulle have en mere aktivt rolle, så de også kan få ansvarsområder hvis 
de vil. Det blev også besluttet at suppleanter også skal modtage kopi af mail til bestyrelsen. 
 

6. FB opslag og kommentarer: 
En opfølgende snak fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 1 september og de 4 aftale breve 
som skulle sendes blev endelig godkendt. 
 

7. Økonomi ved TSM 
Der blev talt om regnskab og rutinerne omkring dette samt de seneste medlemstal. 
Det blev besluttet at bruge flere timer på vores eksterne bogholder Birthe Mikkelsen, da 
arbejdsmængden er steget uden at timeantallet er steget tilsvarende. 
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8. Økonomisk Struktur DIF 2021-24. 

DIF holder Dialogmøder 4-5 oktober samt 10 december 2019 om økonomi og vi vil forsøge at finde 
DTaF deltagere til disse møder. 
 

9. Udtagelser Landsholdene 
U21 EM i Helsingborg var en succes på flere punkter. Holdet viste gode takter og det var dejligt at 
se at især de unge deltagere. Der er en god stemning på holdet og kæmperne bakker hinanden 
godt op. 
Der var dog også udfordringer for HOT herunder om nogle kæmperes manglende overholdelse af 
regler herunder brug af sponsor tøj. Der afholdes snart et HOT møde hvor erfaringer opsamles og 
nye retningsregler skal udstikkes herunder HOTs bemyndigelse. 
Der er stadigvæk 2 mesterskaber i år, som der skal findes udtagelseskriterier for. Det gælder det 
ekstra G4 senior EM den 1 november og EM i olympiske vægtklasser den 28 november. 
Opslag på dette følger. 
 

10. Spørgeskemaundersøgelse. 
Gennemgang af spørgeskemaundersøgelsen, som Kasper lavede tidligere på året, herunder de 
mange kommentarer som var kommet ind som fritekst. Undersøgelsen er et god redskab til hvilke 
områder der skal arbejdes videre med og her er kommunikation bestemt en af dem. 
 

11. Stævner i DK 
De få deltagere ved nogle af de danske stævner med aflysninger til følge er et problem dels for de 
tilmeldte som ikke kommer til stævne og dels fordi mængden af nye stævneaktive derved 
begrænset. 
 
Der arbejdes hårdt på at få mange deltagere Rødovre kamp og teknik stævnet og forbundet 
hjælper hvor de kan. 
Der arbejdes videre med de positive takter ude i stævneudvalget, som har næste møde den 25 
september, hvor der bla skal aftales nye tiltag for de kommende år. 
 

12. Status VM 2020. 
Orientering om Styregruppemøde 6.august 2019 – Referat er udsendt 
WT besøger Herning 15-16 oktober. Styregruppen deltager 
 
Forberedelserne går efter planen og Word Taekwondo besøger Herning den 15-16 oktober for at 
gennem gå planerne og se faciliteterne. Søren Holmgaard deltager fra DTaF. Selv om Søren 
Holmgaard stopper som formand til næste rep-møde vil han være DTaF’s representation ved 
VM2020 og fortsætte sit virke i styregruppen. 
 

13. Næste møder 
26/10  i Odense 
7/12 i Odense 
 

14. Eventuelt 
Ingen emner 


