
Indkaldelse til Ordinært Repræsentantskabsmøde 2019  

 
 
 
 
                Aarhus den 14. marts 2019  
 
Hermed indkaldes Dansk Taekwondo Forbunds klubber til Ordinært Repræsentantskabsmøde: 
Scandic Hotel Odense, Hvidkærvej 24, 5250 Odense 
Lørdag den 27. april 2019 kl. 10.00.  
Der er morgenkaffe og registrering fra kl. 09.30  
  
  

Valg til hovedbestyrelsen: 
a) Formandsposten for 1 år. Søren Holmgård Knudsen - Ikke på valg(valgt i 2017)   
b) Bestyrelsesmedlem for 1 år. Søren Herlev Jørgensen - Ikke på valg(valgt i 2017) 
c) Bestyrelsesmedlem for 2 år. Tarik Setta – ikke på valg(valgt i 2018)             
d)Bestyrelsesmedlem for 3 år. Ledig – Michael Gandø, Proud Lions Fredericia har tilkendegivet, at han er                  
villig til opstilling 
c) Bestyrelsesmedlem for 2 år. Ledig - Tina Møller, Aarhus Syd har tilkendegivet, at hun er villig til opstilling                     
f) Bestyrelsesmedlem for 3 år. Ann Oxfeldt Olsen – Ikke villig til genvalg     
g) Bestyrelsesmedlem for 1 år. Ledig                 
 

Valg til Ordens- & Amatørudvalg  
a) Medlem for 2 år. Morten Jensen – (er ikke på valg – valgt i 2018 for 2 år) 
b) Medlem for 2 år. Brian Poulsen – (er ikke på valg – valgt i 2018 for 2 år) 
c) Medlem for 2 år. Kit Støchkel – (er ikke på valg – valgt i 2018 for 2 år) 
e) Medlem for 2 år. Jørn Kempel – Villig til genvalg 
f) Medlem for 2 år. Gitte Gregersen – Villig til genvalg  
g) Suppleant for 2 år. Jesper Kristensen – Villig til genvalg 
  

Valg af kritiske revisorer samt revisor:   
a) Kritisk revisor er på valg for 1 år. Herdis Linde Jensen - Villig til genvalg.  
b) Kritisk revisor er på valg for 1 år. Ove Jensen - Villig til genvalg.  
c) Valg af reg./statsautoriseret revisor. Bestyrelsen indstiller genvalg af Ernst & Young.  
  
Dagsorden udsendes på forbundets hjemmeside senest 8 dage inden mødet.  
 
Forslag til tillidsposter skal være Dansk Taekwondo Forbunds sekretariat i hænde senest 4 uger inden 
mødet – senest 30. marts 2019 kl. 23.59. 
 
Ændringsforslag til de stillede forslag og Rammebudget 2020(vedhæftet) skal være ligeledes være Dansk 
Taekwondo Forbunds sekretariat i hænde senest 4 uger inden mødet – senest 30. marts 2019 kl. 23.59 
 
Husk tilmelding indsendes senest 10. april 2019 på medsendte tilmeldingsdokument. – Dette af hensyn til 
bestilling af forplejning 
 
Med sportslig hilsen 
Søren Holmgård Knudsen 


