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Sted:  

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) 

 

Gæst: 

Birthe Mikkelsen 

Kasper Bolmgren 

 

Afbud: 

Suppleant: 

Christian Henriksen (CH) 

 

Dagsorden. 

Grundet mange punkter denne gang – og nogle af dem med længere varighed – vil nogle punkter blive 

udskudt til næste bestyrelsesmøde. Ligeledes vil der blive om rokeret i rækkefølgen af punkterne, for at 

kunne nå omkring de vigtigste. 

 

1. Valg af Referent 

TSK 

 

2. Orienteringsrunde/Punkter:  

 

Økonomi – TKS 

Henviser til punkterne økonomi. 

 

TEKNIK – MG 

Invitationen fra Croatian open viste mulighed for point til verdensranglisten og med en enkelt 

undtagelse trak alle udøvere deres deltagelse ved Beach VM tilbage, for at tage til Kroatien. 

Det blev en sportslig succes med 11 guld, 5 sølv, 3 bronze samt mest vindende nation. 

 

Der har ikke været nogen ansøgere til stillingen som administrator for TLH. Og vi må derfor finde en 

alternativ måde at få løst opgaven på. Kim Drube gør et rigtig godt stykke arbejde. 
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Arbejdsgruppen omkring UC har haft et enkelt arbejdsmøde siden sidst og der er 

planlagt et mere i november. De vil give plads til variationer mellem de forskellige 

UC. Men det skal bygge på en sikker kommunikation fra udøver over klubtræner, 

UC-træner og landsholdsledelsen. 

 

Eva Sandersen er gået videre i Danmark har talent og skal på live d. 9. november. 

 

Flere af de "ældre" landsholdsudøvere har spurgt konkurrenterne i udlandet hvorfor de ikke 

kommer til stævner i DK. Det svar der går igen flest gange er, at den danske dommerstand ikke gør 

det godt nok. Jørn C. Andersen vil tage en dialog med dommerudvalget, for at høre hvad vi kan 

gøre for at lokke flere udlændinge med til danske stævner.  

 

TS kommenterer: Gør opmærksom på problemstillingen i at et stævne aflyses, da man dermed ikke 

kan nå at optjene ranking-point. Ærgerlig over at man valgte at trække TLH fra et dansk stævne for 

at de kan stille op til Croatien Open. Appellerer til at man bakker op om udviklingen herhjemme 

uanset kvaliteten af stævnet. Enten skal man køre rent G-stævne eller også skal man bakke op om 

internationale stævner generelt – også de danske. 

SHK kommentar: Forklaring på omstændighederne. Man kan overveje at få stævnerne på WTE’s 

kalender, men det koster penge. 

 

 

UDVIKLING – SHJ 

Det er jo så glædeligt at Eva Sandersen er gået videre til live show i "Danmark har talent", som 

sendes på TV2 den 9/11. Det giver en enestående mulighed for at få taekwondo eksponeret i hele 

landet og  vi vil derfor skrive ud til klubberne til udnytte dette til at lokal rekruttering og selvfølgelig 

at få deres medlemmer til at følge og støtte Eva på næste lørdag 

 

 

KAMP – TS 

Kampsiden har oplevet de bedste resultater i et årti, med i alt 5 bronzemedaljer ved EM fordelt på 

henholdsvis 2 medaljer til kadet, 2 medaljer til junior og 1 medalje til u21. 

De gode resultater tilskrives først og fremmest en vellykket indsats i landets UC'er. 

 

TEU kommer til at selektere i de mange mesterskabsturneringer fremover. Antallet af stævner for 

landshold, har i år været helt enormt, og det er stressende for både, TEU, klubber og kæmpere, da 

datoerne først meldes ud i sidste øjeblik. 

 

Vi vil fremadrettet, opleve at DK går udenom de officielle hoteller ved mesterskabsdeltagelse. 

Priserne opleves at være 3-4 gange normalprisen på de officielle hoteller, når man booker værelser 

gennem de officielle kanaler. Det har vist sig at det er billigere at tage straffen på 100 euro end at 

gøre brug af de officielle bookinger. 

 

Der er indstillet til ansættelse af sportschef, da opgaverne og arbejdspresset hos TEU, 
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går langt over hvad der kan forventes af et frivilligt udvalg. Udvalget skal således 

fremadrettet fokusere på strategi og politisk arbejde, og al drift og behandling af 

sager samt kommunikation vedr. UC, landshold og mesterskaber lægges over til en 

ansat. 

 

TEU ønsker sammen med sportschef at ansætte en ny landsholdstræner hurtigst muligt. 

 

Kriterier for mesterskabsdeltagelse på kadet siden, vil fra 2020 blive skærpet betydeligt, således 

kriterierne afspejler forbundets holdning, om at mesterskaber ikke er et mål på kadetsiden. 

 

Evaluering af de seneste mesterskaber viser tydelig effekt af kontrakt for alle deltagere, og det skal 

fremadrettet tydeliggøres at HOT ved mesterskaber, har beføjelser til at hjemsende 

udøvere/trænere som tilsidesætter udmeldte regler og retningslinjer. 

 

SHK kommenterer: Ang. Entry Fee - Har før gjort ETU opmærksom på problemstillingen. Skriver til 

dem igen. Ang. stævner - Alle de stævner der udbydes for tiden udspringer af kvalificering til OL i 

2020. Hovedparten af dem der holder stævnerne i Europa skal til OL og derfor forsøger man at 

samle så mange ranking-point som muligt.  

MG kommentar: Hvad gør at der er større succes? 

TS kommenterer: Helt klart UC, som nu har båret frugt. Det at UC har samlet kæmperne som en hel 

enhed og at man i samtlige 6 år hele tiden har troet på at det var vejen at gå. 

 

 

Formand – SHK 

Budonord Cup og lokalt stævne i Aarhus. 

Var den 21. september til 2 stævner. Først et lokalt klubarrangeret stævne ved Taekwondo Klubben 

”Do” Aarhus. Stævnet var hurtigt blevet stablet ”på benene” pga. at kampdelen ved Budo Nor Cup 

var blevet aflyst pga. manglende deltagere. Rigtig mange deltagere var mødet op, god stemning og 

et kæmpearbejde for arrangørerne. Fik en masse gode input og snak med deltagerne og deres 

coach. 

Fra Aarhus videre til Budo Nord Teknik i Skanderborg, hvor der var nok deltagere til gennemførsel. - 

Nyder altid at komme til stævner og snakke med alle 😊  

 

Opfølgning på punkter jf. sidste bestyrelses referat. 

Har fulgt op på de breve vi har sendt i forbindelse med FB-skriverierne.  

 

Deltaget i stævnegruppe møde KAMP den 25.september 2019. 

Vigtigt at få snakket puljestævne igennem før Rødovre Cup. Stævnegruppen kamp er kommet godt 

i gang og samarbejder godt. 
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Personalemøde Kasper, Jan, Birthe den 21.10.2019 

Vigtig for DTaF, at vores ansatte arbejder godt og tæt sammen, således at deres 

spids kompetencer bliver brugt rigtigt. Alle var tilfredse med mødet. 

 

WT Simply Compete og tilmeldinger til mesterskaber/stævner. 

Som MNA-administrator er der nok at se til med alle de mesterskaber der er/har været i efteråret. - 

Systemet fungerer rigtig godt! 

 

Taekwondo DATA 

Haft lidt skriverier med Peter Bolz, Tyskland, som administrerer ”Taekwondo Data”. 

Peter ønsker at få så korrekte oplysninger som muligt både vedr. udøver og coaches. 

 

Rødovre Cup 

Der blev afviklet puljestævne for første gang i mange år i DTaF regi. En masse af de 

udenlandske tilmeldinger på MA-Regonline dukkede ikke op. Klubberne skal være 

bedre til at følge op på at der bliver betalt, når man er tilmeldt. Dette for at få et reelt billede af 

tilmeldte og betalende op til stævnet. Puljestævne formet og stævnesystem som blev anvendt, 

bliver evalueret på et møde den 11. november. Der er visse ting som skal ændres/tilpasses. 

 

WTE GA i Dublin 

Jeg er forhindret i at deltage i WTE General Assembly (GA) i Dublin den 27.november 2019. Ingen 

fra bestyrelsen kan, og da DTaF gerne vil være repræsenteret ved GA, så er det af talt med IR-

dommer Ana Alicia Jensen at hun deltager, da hun er udtaget til G¤ stævnet som afvikles efter WTE 

GA. 

 

Udpeget til WT TD French Open 

Jeg er blevet udpeget til WT TD (Technical Delegate) af WT-præsident Choue ved French Open den 

16-17.november 2019. Jeg kan desværre ikke, og har meldt fra. Lidt ærgerligt af 2 grunde. For det 

1. er dejligt at blive udpeget og for det 2. har French Open har både kamp og teknik på 

programmet. Det sidste spændende i forhold til VM2020. 

 

WT på besøg i Herning den 6+7 oktober 2019. 

WT havde sendt 2 delegerede fra WT Poomsae sport afdelingen. De var meget tilfredse med set 

up’et i Herning. Vi havde også et godt møde, hvor mange uafklarede ting blev diskuteret.  

Det største er dog at WTs stævnemanual er for både kamp og Teknik, hvilket giver en masse 

tvivlsspørgsmål om det gælder for teknik også eller det kun er kamp. WT lovede at få  

udarbejdet stævne manual kun for teknik til VM2020. Alt andet vedr. VM2020 kommerunder 

punktet på dagsordenen. 

 

Kasper orienterer om DIF’s DM-uge, hvor Aalborg kommune er værtsby 

DIF er i gang med at forhandle med Aalborg kommune omkring afholdelse af DM-ugen. DIF’s ønske 

er at alle faciliteter er gratis, men at det er forbundene selv, som skal arrangere og afholde 

begivenheden. Dette vil medføre, at vi stort set får frie tøjler til at lave arrangementet 
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som vi ønsker. Der kan ikke loves tv-dækning (som ligger i hverdagen), men man kan 

forsøge at udvælge nogle kampe som afholdes i Gigantium hallen, hvor der vil være 

tv-dækning. Som udgangspunkt kan vi afholde et helt DM i Aalborg og vi skal gå ud 

fra at det bliver en hverdag. Der er gjort sig mange tanker om hvordan det kan 

gøres, men intet konkret om omkostningerne.  

 

 

3. Økonomi ved TKS og Birthe Mikkelsen 

 

TKS henstiller til at bilag skal forelægge senest 14 dage efter afholdelsen, da dette vil give et 

væsentligt bedre budget overblik, samt at man undgår fejl-budgettering ved for sent indsendte 

bilag, da disse kan være medregnet i budgettet til udbetaling på et tidligere tidspunkt. Fx fik man 

pludselig en afregning på 40.000 kr. sidste år, efter budgettet var sendt ind til revision. 

Selvfølgelig kan der opstå situationer hvor man ikke kan nå at indsende til tiden, men i så fald bedes 

man kontakte undertegnede eller Birthe. De områdeansvarlige bedes orientere til deres 

udvalgsmedlemmer. 

 

Konteringsvejledningen bliver ændret (er under udarbejdning) for at lette arbejdsprocessen, samt 

for at sikre hurtigere udbetaling af udgifter. Det vil sige at det fremover bliver Birthe og Kasper som 

sørger for konteringen. Men det vil stadig være de områdeansvarlige som skal godkende 

konteringen. 

 

Gennemgang/status regnskab 2019 

Birthe gennemgår status for regnskabsåret 2019. 

Vi er bagud i licensindtægter, da vi ikke har opnået det forventede medlemsantal i forbundet. Til 

gengæld har vi overskud i spor 1. Så konterer vi rigtigt? 

Ellers ser det sådan set fornuftigt ud. 

 

Det problematiseres, at vi hvert år sætter medlemstallet for højt i forhold til hvad det reelt ender 

med at blive. Hvad kan man gøre for at forebygge dette fremadrettet? 

Ved 200 kr.-licenser mangler vi 25.000 kr. De nye medlemmer som kommer i efteråret genererer 

slet ikke det tab som man budgetterer med af 200 kr’s licens. Så de mangler i budgettet 2019. 

Dette bliver også et problem i 2020, da vi allerede nu kan se at det kræver en forøgelse af 

medlemmerne, som vi ikke når. 

Det påpeges, at vi bliver nødt til at være bedre til at lave budgetter og så holde os indenfor 

rammebudgetterne. Budgettallene kan gøres mere overskuelige ved at kvartalsinddele dem, 

således at vi ved hvad vi har af udgifter 4 gange om året. Dette kan dog være et problem ift at nogle 

stævner meldes sent ud, men det bliver forhåbentligt bedre i 2020. 

Hvis vi holder fat i det samme antal medlemmer til næste år, så når vi vores mål. Men der er jo 

ingen garantier for at vi når dette antal. 

Der diskuteres kort om hvordan man vil kunne erhverve flere medlemmer, samt 

fastholdelse af medlemmer. Promovering af større begivenheder såsom VM, OL, 

Danmark Har Talent etc.? 
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Birthe orienterer og gennemgår balance for regnskabsåret 2019. 

Generelt skal man blive bedre til at bruge de midlerne der er til rådighed i og ikke 

bruge midlerne fra de enkelte konti. 

Vi BLIVER NØDT TIL at gøre brug af alle de midler vi får i tilskud! Ellers ender vi med 

at få et mindre beløb i tilskud næste gang. 

 

Overskuddet i sporene kommenteres. 

Kan vi ikke bare om rokere på pengene i overskud til et andet spor, hvis vi HAR genereret de mål vi 

skal nå? I så fald skal det igennem DIF. Bruger vi mindre på et af sporene end vi har fået tilskud til, 

så får vi ikke samme støtte næste år. Men så frem vi fx har brug for en ansættelse i spor 3 og så 

vælger at poste lidt ekstra penge i selv, så kan DIF se at vi gør noget og vil højest sandsynlig også 

give et tilskud hertil. Altså, man skal argumentere overfor DIF så frem man ønsker at flytte midler. 

Det problematiseres, at sporarbejdet er kompliceret at sætte sig ind i, hvis man ikke har været med 

fra starten, da de bygger på andres ideer og fremtidsvisioner. 

Vi har ikke været gode nok til at fokusere på om vi reelt har brugt det vi skulle i sporene. Og derfor 

er vi endt med ikke at bruge alle midler. Det er derfor vigtigt at man sætter sig godt ind i sine spor, 

således at de ved hvad de har at gøre med og hvad midlerne kan bruges til. 

 

 

Budget 2020 og plan for indsendelse af kvartalsbudget 2020 

Hvad er det vi ønsker folk kigger på af rammebudget og hvad skal vi bruge det på? 

 

Spor 1, 2 og 3 er uspecificeret og vi må derfor gerne selv planlægge hvordan det er mest 

hensigtsmæssigt at bruge midlerne på disse områder. 

 

VM – Budgettet for VM er budgetteret højere end først anslået. Kravet til DTaF var, at vi skulle 

bidrage med 300.000 kr. i 2018, hvilket vi har gjort. Derfor kan hensættelsen af de 175.000 kr. til 

VM 2020 godt streges, med forbehold for at det er en chance vi vælger at tage. 

 

Der anmodes om udfærdigelse af en kvartalsvis forskudsopgørelse for 2020 med estimerede datoer 

for hvornår pengene skal bruges månedsvis, således det giver et bedre overblik til næste år. På 

næste bestyrelsesmøde vil der blive drøftet hvad et evt. overskud skal bruges til, inden for 

rammerne af hvad der blev aftalt på sidste repræsentantskabsmøde. 

Forskudsopgørelsen for de forskellige ansvarsområder bedes indsendes inden 11. november 2019. 

Så frem man kommer i tidsnød gives en melding herom. 

 

 

4. Økonomisk Struktur DIF 2021-24. 

Dialogmøder 18 december 2019 – SHK, TKS og Kasper deltager. 
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5. Spørgeskemaundersøgelse og andet fra Kasper 

Spor 1 

Vi når alt det vi skal. Præmissen for dette spor har været fokuseret på undervisning. 

Et større fokus på markedsføring og konkrete tiltag, samt segmentering af 

uddannelserne. Bl.a. udvikling af e-learning, så folk kan arbejde hjemmefra. 

Debat omhandlende funktionen som en moderklub til satilit klubber, samt hvordan forbundet være 

behjælpelig herved? 

Ideen med funktionen som Moderklub blev oprindeligt skrevet ind i sporet, således at de store 

klubber havde mulighed for at udvide med satilit klubber i forbindelse med mere konkrete 

udviklingstiltag. Spørgsmålet er om de store klubber mere har haft et behov for at lave satilit 

klubber grundet megen aktivitet der ikke har kunnet rummes fysisk i klubberne? Burde man derfor 

ændre funktionen til Udviklingsklub, således at den favner mere bredt og dermed også får 

funktionen i at hjælpe de mindre klubber med deres udvikling? Der debatteres flere muligheder. 

Bl.a. drøftes der også om man kunne lave en ”kaffeklub” med fx de 5 bedste klubber. Et 

inspirationsdebatforum hvor man drøfter sociale tiltag med andre klubber. 

 

Spor 2 

Licensgruppen er en lille arbejdsgruppe som indhenter og debatterer ideer til ændring af 

licensstrukturen. Licensgruppen skal herefter komme med et forlag til en løsning, som går på hvad 

de mener der er behov for. De økonomiske forslag indsendes til Birthe og så skal det herefter 

godkendes af bestyrelsen. 

Der ønskes drøftelse i bestyrelsen af at Licensgruppen indskrives i vedtægterne, gældende for 2 år 

samt med løbende opfølgning af deres arbejde. Dette ledte over til generel opfølgning af de 

forskellige udvalg under forbundet. 

 

Spor 3 

På tekniksiden har der hele tiden været fokus på at kigge på UC med de tanker og ideer der har 

været. Der er en masse forbehold til hvordan man kan gøre tingene bedst muligt. 

På kampsiden er der pt. aktuelt 158 aktive kæmpere fordelt på 3 UC. Præmissen har været, at 

kampsiden arbejder mere selvstændig. 

Alle UC-kontrakterne ophører pr. 31/12. Der tilstræbes at udfærdige kontrakter således at man 

sikre sig at kunne opfylde de krav som en kontrakt indeholder. 

 

Info om nye uddannelser 

Ift opkvalificering af trænerne i UC arbejder man lige nu på at få lavet et lynkursus, som er 

målrettet specifikt til at man kan komme på diplomuddannelsen efterfølgende. Dette for at hjælpe 

UC med at optimere de områder som halter bagefter ift. uddannelse. Præmissen for at kunne tage 

en diplomuddannelse er, at man fortløbende SKAL have uddannelser som er adgangsgivende. Man 

kan altså ikke søge om merit. Det undersøges lige nu, om alle UC-cheftrænere har den uddannelse 

de skal have. 

 

Tommy Mortensen har udviklet et spotkursus, som man gerne vil bruge. Kursuset er tiltænkt de 

trænere som har svært ved at deltage i DIF kursuserne på lige fod med andre. 
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Lis Borring tager ud og underviser i teknik-træning for at få udbredt hvad det vil sige 

at være eliteudøver. Der anmodes om at denne undervisning flyttes fra spor 3 til 

spor 1, så man også kan bruge noget tilsvarende på kampområdet. Der forslås, at 

man evt. udvælger en gruppe af inspirerende instruktører, som kan forskellige ting 

og dermed dele ud af deres erfaring. 

 

Formandskongres 2020 

Der debatteres om det giver mening at afholde dette i forbindelse med repræsentantskabsmødet 

ligesom sidste år, således at klubberne får medindflydelse på hvad de nye strategispor skal 

indeholde. Fordelen ved sidste års formandskongres var, at det efterfølgende skabte positiv 

stemning på repræsentantskabsmødet. Ulempen er at der er udgifter forbundet hermed. Så hvad 

vil vi have ud af det? Det foreslås, at der afholdes Formandskongres hvert 2. år, for at folk kan få lov 

til at bearbejde det de fik med sidste gang. 

Der besluttes i stedet for et dialogmøde for klubberne i foråret 2020, omhandlende indholdet i de 

nye strategiske spor. 

 

Udkast til retningslinjer i forbindelse med stævner og de sociale medier 

Kamp har brugt retningslinjerne med positiv effekt, da de kommer fra forbundet og ikke er 

udstukket af Kamp selv. 

Der debatteres om hvordan retningslinjerne skal formuleres, således at de på bedst mulig måde er 

til gavn for udøverens præstation. Der påpeges, at hvis der udstikkes strikse retningslinjer, så er 

ALLE også forpligtet til at overholde dem og effektuer så frem der opstår en situation. 

 

Filmning af DM 2020 

Ved DM sidste år kom DR og filmede. DR-streaming vil koste 60.000 kr., hvor DIF giver et tilskud på 

75 %. Dermed vil det koste arrangørerne 15.000 kr. Skal dette betales af forbundet eller af 

klubberne selv? Der drøftes fordele og ulemper. Der er enighed om at forbundet betaler.  

 

 

6. Ansættelse 

Da det kører for UC, har TEU et stort ønske om ansættelse af en sportschef, således at det ikke er 

dem der skal stå for alt det politiske ift drift, klagesager, udtagelse til mesterskaber etc. 

På baggrund af de erfaringer man har gjort sig gennem de sidste år, har man draget konklusionen, 

at man bliver nødt til at få adskilt det politiske fra UC. Dette sikrer at det politiske set up man også 

har opstillet i praksis kan udføres af en udenforstående som ikke er involveret i TEU. Således at man 

ikke mistænkes som inhabil i arbejdet i UC. Ligeledes skal denne være med til at sikre, at de 

økonomiske midler bruges korrekt inden for UC. Teknik har ligeledes et ønske om at en kommende 

sportschef også skal kunne varetage teknikdelen. Samtidig vil en sportschef også kunne lette 

arbejdet for en kommende bestyrelse og dermed gøre det attraktivt at stille op til bestyrelsen ved 

repræsentantskabsmødet. En anden stor begrundelse vil være, at der rent faktisk ER en økonomisk 

ramme som kan bære dette. Der drøftes det generelle behov for en sportschef og hvilke 

ansvarsområder denne skal kunne varetage, samt det økonomiske aspekt i en ansættelse. 
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Da der er enighed om behovet for en ansættelse, vedtages det at ansættelse af en 

sportschef sker efter d. 1/11. Den ansatte sportschefen er med til udvælgelse af 

fremtidig landstræner. 

 

 

7. Stævner i DK 

Evaluering stævne i Rødovre 19.oktober 

En rigtig positiv oplevelse med en dejlig stemning og kæmperne blev max presset. Noget som 

bredden gerne vil have udbredt. 

Der var dog udfordringer i forbindelse med niveauforskellen på kæmperne, samt alt for mange 

kampe. Man kan med fordel opdele i flere kategorier, således at alle kan deltage til puljestævner 

uanset niveau. 

Der blev brugt for mange dommere og baner ift. deltagere. Dette skyldes, at det administrative 

system havde en udmelding på 215 deltagere (kun 134 deltog) og derfor kalkulerede man 

selvfølgelig ud fra det antal tilmeldte deltagere. Fremadrettet skal man være opmærksom på at 

tjekke op på de udenlandske deltageres tilmelding og betaling. 

 

Selve puljestævnet skal evalueres d. 11/11. Der har været store udfordringer, bl.a. at man skulle 

indtaste det hele manuelt. Der var for få hjælpere. Man blev nødt til at have ”løbere” til at fordele 

sedler til dommerne. Der undersøges om man kan få andre systemer som bedre kan håndtere 

puljestævner. 

 

Status på DM 

Alt er klar. 

 

 

8. Årets leder og udøver 2019 

Udvalgt. 

 

 

9. Status VM 2020. 

WT var på besøg d. 5 – 7 oktober og de var glade for Herning. 

Der afholdes styregruppemøde mandag d. 28. oktober med drøftelse af bl.a. budget, merchandise 

og organisationsplan. 

I samarbejdet med Herning kommune indgår der en pakkeløsning med hotel, mad og transfer 

inkluderet. 

I forbindelse med mediedækning forsøger man lige nu at lave en aftale med tv i samarbejde med et 

stort badminton arrangement der afholdes i Aarhus. 

 

10. Sportsgalla 2019 den 4.januar 2020 i Herning 

Vi på et tidligere bestyrelsesmøde drøftet muligheden for at give noget tilbage til nogen af vores 

frivillige i forbundet. I den forbindelse blev der drøftet Sportsgalla 2019, som der er indhentet 

priser på. Selve ideen om anerkendelse af forbundets frivillige er der enig opbakning til. 



Referat DTaF bestyrelsesmøde 26. oktober 2019.  
 

 

Dog skal det budgetteres i rammebudgettet og forslaget må derfor forkastes. 

 

 

11. God ledelse i specialforbundene 

DIF udbyder løbende forskellige kursuser og uddannelser for bedre at kunne blive rustet til at 

udføre bestyrelsesarbejde i et specialforbund. Det enkelte bestyrelsesmedlem overvejer hvilke 

uddannelser de gerne vil meldes ind på. 

 

 

12. Sponsorkontrakt 

Efterspørgsel fra Tekniklandsholdets Trænerteam i forhold til tøjbestilling og de gældende regler i 

forbindelse med trykt tekst. 

 

Hvis det er egenbetaling, så har det ikke noget med bestyrelsen at gøre. Der må bare ikke stå 

”National team” på, men derudover intet problem. Om de må bruge samme dragt, skal de selv 

forhøre sig om hos BudoX. 

 

 

Punkter der udskydes til næste bestyrelsesmøde: 

 

• Sommerlejr 2020 

• Projekt ”Mere taekwondo i Danmark” fra Metin 

• Parataekwondo (Christian) 

 

 

 

13. Næste møder 

9+10. november WT GMS uddannelse i Herning 

 

28.november Speeddating mellem specialforbund og visionskommuner, Idrættens Hus - ?? 

  Kaper deltager 

 

07. december Bestyrelsesmøde i Odense (Budgetmøde 2020) 

  Birthe er inviteret 

 

18.december  Dialog møde vedr. Støttestruktur 2021-2024 

  TKS og SHK deltager. 

 

 

14. Eventuelt 

 

Med sportslig hilsen 

Tina Kim Sloth 


