Referat HB-møde 27.februar 2019.
Sted:
Rødovre TKD Klub, Højnæsvej 61, bagindgangen, 2610 Rødovre
Tidspunkt:
14.00
Deltagere:
Søren Holmgård Knudsen(SHK)
Ann Oxfeldt Olsen(AOO)
Søren Herlev Jørgensen(SHJ)
Tarik Setta(TS)
Gæst:
Kasper Bolmgren KB)

Dagsorden
1. Vedtagelse af HB Forretningsorden(vedhæftet)
Punktet blev vedtaget
2. Valg af Referent
KB blev valgt som referent
3. Orienteringsrunde/Punkter:
TEU kamp ved (TS)
Udtagelse til Senior VM 2019 er i gang. Ingen atleter klaret kvote 1. krav, så alle udtagelse
varetages af landstræneren. Der er god konkurrence i de fleste vægtklasser, hvilket er positivt.
UC-regnskaber for 2018 er godkendt og udbetalinger er klaret
TEU-kamp evaluerer landstrænerens arbejdsindsats indtil nu i forhold til mulig forlængelse af
stillingen. Evalueringen er færdig seneste juni 2019
Mickey Svendsen fra Risskov Taekwondo er valgt som HOT for Senior VM 2019
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TEU Teknik.
Fint samarbejde mellem TEU teknik og KSB.
EM 2019 datoer er kommet og afholdes i Tyrkiet. Der er udfordringer ved at datoerne det kommer
så sent og med så kort varsel. Alle er informeret og processen er i gang.
Ved EM 2019 afholdes der også Beach EM 2019. TEU undersøger om dette er for klubber, i forhold
til DK-deltagelse.
Formand
Mange opgaver, men det løses stille og roligt.
HB-medlemmer, der har trukket sig giver udfordringer. Der arbejdes på alternative løsninger

4. Regnskab 2018 samt budget 2019(SHK)
Der er udsendt ny kontoplan
Regnskab 2018 viser overskud. HB ønsker at hensætte disse penge til VM 2020 (300.000 kr.) samt
til talent og Elite (adm. ansættelser) (150.000 kr.)
5. Repræsentantskabsmøde 27. april 2019 (Alle)
Så dermed er der kun Hovedbestyrelsens forslag – Kasper og Søren Herlev gennemgår dem og
tilretter tekst inden udsendelse
Der er kommet to forslag vedr. valg som er indstillet af klubberne
Søren Gøtzsche kommer som dirigent
Ann Oxfelt Olsen har valgt ikke at genopstille til HB

6. Formandskonference 2019 den 26. april 2019 Alle – KB fremlægger
Der arbejdes på konkret program til udsendelse snarest.
Berettigelse og udfordringer blev diskuteret.

7. Stævner i DK
Stævneplan for DTaF skal udformes over to år. Der tages kontakt til de konkrete klubber.
Stillingsopslag til leder og administrator opgaver sendes ud i start marts.

8. Fundraiserfunktionen i IKC (KB)
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DTaF ønsker på nuværende tidspunkt ikke at være med.
9. Status VM 2020.
Formanden informeret om nyeste information.
10. Sommerlejr 2019
Punktet blev diskuteret, bevillingen fra forbundet øremærkes til nedsættelse af prisen for
sommerlejr.
11. Esbjerg Cup
Tildækningsforbud
Punktet blev taget til efterretning og diskuteret.
12. Status Spor arbejdet - KB -Konkrete tiltag, hvor skal vi bruge vores kræfter i 2019
KB informerede om tiltag for 2019
13. Budget, kontering og regnskab til TEU - Enighed om hvem der specifikt gør hvad i forhold til
udbetalinger.
Fordeling af opgaver blev diskuteret. KB udarbejder internt dokument til TEU Kamp og Teknik
14. Opdateret politikker – Kasper - Med ændret strategi for talent, elite og master – er der behov for
at disse opdateres.
Materialet er udarbejdet og HB siger ok for dette.
Materialet kommet på Hjemmesiden primo marts.
15. Næste møder
03.4.2019
26.4.2019
27.4.2019
3/4.5.2019
13/14.5.2019

Idrættens Topmøde, KBH – SHK (personlig)
DTaF Formandsmøde - Alle
DTaF Rep.møde - Alle
DIF årsmøde – SHK og op til 2 mere
WT GA i Manchester, GB – SHK og op til 1 mere

SHK udsender forslag til næste fysiske møde
16. Eventuelt

