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Repræsentantskabsmøde lørdag den 27. april 2019  

Mødets dagsorden:   

1)  Valg af dirigent. 

a) Valg af referent.    

b) Vedtagelse af forretningsordenen.     

2)  Formanden aflægger hovedbestyrelsens samlede beretning.    

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab.    

a) Gennemgang af udtalelsen fra de kritiske revisorer   

4) Vedtagelse af forbundets strategi for kommende perioder.    

5) Vedtagelse af rammebudget for kommende regnskabsår.     

a) Licensernes størrelse fastsættes.   

6)  Fremlæggelse af budgetprognose for de efterfølgende 3 år.    

7)  Valg til hovedbestyrelse jf.§ 9.    

8)  Valg til Ordens- og Amatørudvalget jf. § 11.    

9)  Valg af revisorer:     

a) Valg af registreret eller statsautoriseret revisor jf.§ 21.     

b) Valg af 2 kritiske revisorer.   

10) Behandling af indkomne forslag.    

11) Eventuelt.    
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  Formanden for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) Søren Holmgård Knudsen (SHK) bød velkommen kl. 10.00 

Ad 1) Hovedbestyrelsen foreslår Søren Gøtzsche (SG)   Valgt 

Ad 1a) Hovedbestyrelsen foreslår Connie Boeriis (CB)   Valgt 

Ad 1b) Forretningsordenen     Vedtaget  

Dirigenten (D) konstaterer, at repræsentantskabsmødet er lovligt varslet.  

Dagsorden gennemgås 

Rækkefølgen på dagsorden foreslås ændret så punkt 10, forslag til  

licensændring behandles før punkt 5.    Vedtaget 

Gennemgår at alle der har krav herpå har fået en stemmeseddel. 

Mulige stemmer i DTaF 112 

Tilstede 42 

 

Ad 2) Formanden aflagde hovedbestyrelsens beretning (se hjemmesiden) Taget til efterretning 

 Note 1 

 Formanden kom med nogle få afsluttende bemærkninger.  

Ad 3) Revideret regnskab (se hjemmesiden),  Godkendt 

 der var enkelte spørgsmål til afklaring  

Ad 3a) Udtalelser fra kritiske revisorer Taget til efterretning 

 Note 2  

Inden mødet går videre, takker Formanden for DTaF Ann Oxfelt Olsen for veludført arbejde i HB. 

Ann er på valg i år og er ikke villig til genvalg. 

Ad 4) Breddekonsulent Kasper Bolmgren fremlægger strategiplanerne. Vedtaget 

 De strategiske spor (se hjemmesiden) 

 DIF roser DTaF for de strategiske spor. 

 Vi forsøger at være fremadrettede. 

 Nye UC på tværs af landet. Ingen officielle nye UC i 2019.  

 

Ad 10) Licensforhøjelse til 250kr årligt, og 100 kr. pr. 1/8  Vedtaget  

 Note 3 for kommentarer/bemærkninger 
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Ad 5) Udkast 2 ændring til rammebudget  Vedtaget  

Ad 5a) Licens fastsat, med virkning fra 1/1 2020   Vedtaget 

Ad 6) Budgetprognose    Vedtaget 

Ad 7) Hovedbestyrelsen ønsker diversitet på alder, køn og evner. 

 Ønsker: All round Bredde 

  Talent/elite teknik 

  Økonomi 

  It og stævner 

4 poster skal besættes  

 Se hjemmesiden for indstillinger 

 Michael Gandø, Proud Lions Fredericia   Valgt 

 Tina Møller, Aarhus Syd    Valgt 

 Ingen ønskede at opstille til de sidste 2 poster. 

 Dirigenten foreslår godkendelse af 2 vakante poster  Godkendt 

 Note 4  

Ad 8) Alle vakante poster er villig til genvalg   Valgt  

Ad 9a) Ernst & Young     Valgt 

Ad 9b) Alle vakante poster er villig til genvalg   Valgt 

Ad 10) Hovedbestyrelsen ændres til Bestyrelsen   Vedtaget 

 Budgetprognose for de efterfølgende 3 år udgår  Vedtaget 

 Formanden max 12 år på posten             Forslaget trækkes  

 Note 5 

Valg af suppleanter    Vedtaget 

Forslag til Suppleanter: Ann Oxfelt Olsen, Islev 2 år Valgt 

   Christian Henriksen, Aros 1 år Valgt 

Suppleanter kan deltage på bestyrelsesmøder  Vedtaget 

 Udvalgsformænd max 12 år på posten             Forslaget trækkes  

 Se Note 5 

 Suppleanter kan deltage på bestyrelsesmøder  Vedtaget 
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Frokost 12.10-12.45 

Ad 11) Metin Aydin, Århus Syd: Fortæller om materialerne til Sommerlejren 2019 

 Søren Herlev, Nørrebro: Nyt tiltag for børnestævner (tidligere Get2Sport). 

   Opvisning for børn og unge. 

   Flere oplysninger senere. 

 Jens-Henrik Jensby,Silkeborg:Konceptet for Get2Sport ønskes udbredt til Jylland. 

 Søren Herlev, Nørrebro: Vi er, sammen med Kasper, i gang med at lave ”stævnepakker”,

   så andre klubber kan rekvirere ”kassen” 

Søren Herlev, Nørrebro: Danmark – Korea har 60 års forbindelsesjubilæum. I den 

forbindelse kommer Kukkiwon’s opvisningshold den 8/6. 

Kasper Bolmgren, Konsulent: Gennemgår Organisationsdiagram og matrix over 

ansvarsområder i DTaF og opfordrer repræsentantskabets 

deltagere til at deltage i strukturmøder. Ingen giver udtryk for 

ønske om at deltage. 

 Kasper fremlægger diagram og matrix på 

repræsentantskabsmødet 2020. 

Claus Thomsen, Ballerup: Undres over, at der forlyder at DTaF synes det er en god ide at 

samle mange sportsgrene under samme tag. Mener det kan gå 

ud over sammenhold i klubberne. 

Formanden: Forklarer at DTaF ikke har en specifik holdning til dette, det må 

være op til de enkelte klubber, men at man deltager i møderne. 

Søren Herlev, Nørrebro: Udtrykker at træning under samme tag som andre sportsgrene 

kan være til stor inspiration for alle. 

Claus Thomsen, Ballerup: Da der i øjeblikket er stor fokus på vægtpineri inden for 

svømning opfordres alle til at læse Camilla Martins artikel fra 

25/4-2019. 

Tarik Setta, Rødovre: Stævne i Rødovre 15/6-16/6 

 Som noget nyt er 16/6 et puljestævne hvor der er 

aldersinddeling og kun 2 vægtklasser for hver alder, desuden 

kan man deltage allerede fra 10. kup. Alle opfordres til at 

deltage. 

Jens-Henrik Jensby, Elite Vest:Hvordan er fornemmelsen angående medlemstallet, er det op-

eller nedadgående? 

Kasper Bolmgren, Konsulent: Status quo 

Lillian Overgaard, Esbjerg City:Hvorfor er puljestævnet ikke i stævnekalenderen? 
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Kasper Bolmgren, Konsulent: Grundet ny stævneform. 

Kasper Bolmgren: Der er taget billede af deltagerne på repræsentantskabsmødet 

af Rasmus Jørgensen, Viborg. Billedet er taget med drone og 

kan ses på hjemmesiden og Facebook. 

Dirigenten: Hører om der er mere til Evt. Da dette ikke er tilfældet, takker 

han for i dag. 

Formanden: Takker for deltagelsen. 

 Takker også forbundets 2 ”nørder” Birthe Mikkelsen fra 

økonomi og Jan Jørgensen fra sekretariatet. Forbundet er glade 

for, og sætter stor pris på deres indsats som rækker langt ud 

over deres ansættelsesforhold.  

Kasper Bolmgren roses for sin indsats med 

formandskongressen. 

Alle 3 får en ekstra erkendtlighed i form af en kurv. 

Søren Gøtzsche takkes desuden for sin fremragende indsats 

som dirigent. 

Dirigenten: Takker for alles deltagelse og takker for en god og behagelig 

stemning. 

 Tak for i dag – kom godt hjem. 

 

Mødet slut kl. 13.30 

 

 

---------------------------------  

Dirigent (Søren Gøtzsche)  

 

 

 

---------------------------------  

Referent (Connie Boeriis   
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Noter:  

 Note 1: Claus Thomsen, Ballerup:   

  Stor respekt for formandens arbejde. Revser andre for, ikke at være trådt til da 

der manglede ”hænder” til hjælp i økonomiafdelingen, man kan ikke kun passe sit 

eget område i sådanne tilfælde.   

 Note 2: Herdis Linde Jensen, Svendborg:  

  Roser regnskabet og mener det er en fornøjelse at gennemgå det, da der er styr 

på alt. 

 Note 3: Herdis Linde Jensen, Svendborg: 

  Licensforhøjelse er som det skal være. 

  Claus Thomsen, Ballerup: 

  Splittet om det er godt eller skidt. Hvad får vi for licensen? Det blev vedtaget 

sidste år, at der skal gives mere til bredden, det blev så til en formandskongres. 

  Mener ikke vi er kommet et skridt videre, da et af punkterne er bredde- hvad kan 

vi gøre? 

  Behovet er, at vi skal være bedre til at uddanne vores trænere og hjælpe 

hinanden. Klubben er adspurgt, villig til at betale til fællesskabet, men vil gerne 

have noget igen. 

  Umawadee Oksiri , Arken, Ishøj: 

  Mener det er klubbens ansvar, om kontingentet er betalt, og mener ikke at en 

forhøjelse på 50 kr. vil være afgørende for om folk vil dyrke sporten. 

 Note 4: Tarik Setta, Rødovre 

  Til alle- i er forpligtigede til at finde folk til de vakante poster. Opfordrer Claus 

Thomsen, Ballerup til at stille op, da han kan bidrage med en masse 

breddearbejde. 

  Formanden: 

  Bestyrelsen kan inddrage personer til at yde en særlig indsats ved projekter. 

  Dette har været praktiseret da Heather Hansen var inde til kommunikation.  

 Note 5: Mickey Svendsen, Risskov 

  Imod forslaget, da man er meget glad for nuværende formand. 

  Christian Henriksen, Aros: 

  Hvis man er glad for formanden og han/hun ikke ønsker at gå af, skal man lade 

repræsentantskabet afgøre hvem der er formand. 
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  Metin Aydin, Aarhus syd: 

  Fantastisk forslag, nye skubbes frem. 

  Formanden: 

  Mener det er et sundt forslag, det er godt med nye ansigter og ideer efter mange 

år på posten. 

  Herdis Linde Jensen, Svendborg: 

  Repræsentantskabet vælger formanden. 

  Rasmus Jørgensen, Viborg: 

  Det er svært at få besat alle bestyrelsesposter, hvorfor man ikke bør ”hælde” 

nogle ud. 

  Formanden: 

  Farvet af DIF’s aktiviteter. Mener vi skal følge DIF som har reglen. Der vil være god 

tid til at udvikle nye emner. 

  Dirigenten: 

  Foreslår man afventer DIF’s møde 4/5-2019 om samme emne og tager emnet op 

på næste repræsentantskabsmøde. 

  Konstaterer at forslaget trækkes og beder om en intensions tilkendegivelse til 

næste år. Det ser ud til at tilhængere og modstandere står lige.  
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