Referat bestyrelsesmøde 29.marts 2020
Sted:
Skype-møde
Tidspunkt:
15.00 -17.00.
Deltagere:
Bestyrelsen
Søren Holmgård Knudsen(SHK)
Søren Herlev Jørgensen (SHJ)
Tina Kim Sloth (TKS) – Kunne ikke komme på pga. tekniske fejl i eget wi-fi net
Tarik Setta (TS)
Michael Gandø(MG)
Suppleanter:
Christian Henriksen (CH)

Dagsorden

1. Valg af Referent (Alle)
SHK
2. Orienteringsrunde/Punkter: (Alle)
SHJ:
o Intet at berette
CH:
o

Intet at berette

o

Har haft møde med TEU Kamp – Vedtaget ikke at ændre ved de udtagne personer til OL
kvalifikation, når de på et tidspunkt kom de nye datoer for OL i 2021.
Det kræver dog, at de 4 udøvere holder deres høje træningsengagement.

TS:

o
MG:
o

o

Efter oplevelser med en familie ved US-Open, har Landsholdsledelsen bedt om et møde
med TEU. Familien har fysisk, telefonisk og skriftligt kontaktet enkelte landsholdstrænere,
TEU-medlemmer samt andre udøvere på landsholdet i forsøg på at gøre indflydelse på
udtagelser og konstellationer for VM-holdet.
Det har medført en udelukkelse af en udøver for resten af 2020 samt at forældrene er
uønsket ved aktiviteter omkring BLH.
VM i Herning blev aflyst. Det har betydet en masse kommunikation og også samtaler med
meget skuffede udøvere. Vi arbejder lige nu på en tekst, som annullerer VM-holdet og
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opfordre dem til at lave aftaler med deres klub-og landsholdstræner omkring
træningsplaner
o

Der er også en opdatering af udtagelseskriterier på vej.

o

ADD: Sagen med en udøver, som træner i 2 klubber under DTaF fundet sin afgørelse. WADA
har rykket ADD, som derfor har udstedt en 2-årig udelukkelse fra al idræt under DIF og DGI.
Det gælder også træner/leder-opgaver. MG har haft et telefonmøde med Jesper Frigast fra
ADD, som oplyser, at DTaF skal kontakte bestyrelse/formand i de 2 klubber og informerer
dem om dommen. Jesper Frigast har fremsendt et dokument til udøveren og MG omkring
omfanget af udelukkelsen, inklusiv eksempler på hvad vedkommende ikke må, hvad
vedkommende gerne må og hvad der kan ligge i en gråzone.

o

Online Poomsae stævne i Irland: I går lørdag afholdte Taekwondo Forbundet i Nordirland
deres internationale Poomsae-mesterskab, med mere end 300 tilmeldte, hvoraf 251 deltog
online. Det foregik virtuelt via FB og skabte stor glæde for alle. Det elitære gik selvfølgelig
tabt. Men nye bekendtskaber og positiv dialog blev skabt. Senior 1 i både dame og herre
blev vundet af danskere. Flere af de danskere, som kunne/burde deltage ved stævner i DK
lagde faktisk videoer op og for mig betyder det at der ikke skal så meget mere til, for at få
dem lokket med i en rigtig konkurrence.

Økonomi ved SHK, da Tina ikke deltog:
o Økonomi 2020 ser ok ud.
o Birthe arbejder lige pt hårdt sammen med eksterne revisorer på at få 2019 regnskab gjort
færdig til rettidig udsendelse sammen med Repræsentantskabsmøde.
o De fleste kontrakter med UC og enkeltpersoner i DTaF er nu opdateret, men der mangler
lige et par småting at blive beskrevet ordentligt og korrekt
SHK:
o VM2020 – mere herom senere
o
Deltaget i online interview med Implement Consulting Group(Kristine), som DIF har hyret til
at evaluere den nu værende støtteordning.
o
Corona: Har ligesom mange andre brugt meget tid på at følge op på Corona vejledninger
herunder at aflyse en del aktiviteter i Forbunds regi.
o Skal have Skypemøde med stævnegruppen tirsdag den 31.marts.
o Der laves ”Online” Poomsae stævne den 12.april 2020. Idemand er Metin Aydin, Aarhus
Syd TKD Klub. DTaF støtter op om stævnet med hjælp til dommere og til udvikling af DTaF
stævnesystem til brug for dommerne i deres eget hjem.
3. Repræsentantskabs møde Indkomne forslag til bestyrelsen og evt. ændringer til rammebudget og
lovændringsforslag.
Der er desværre ikke kommet nogle indstillinger til formandsposten og de 3 ledige
bestyrelsesposter. De kan/skal opstilles og vælges på dagen!
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4. Udsættelse af Repræsentantskabsmøde 25.april 2020!?
o Det blev vedtaget at udsættes DTaFs Repræsentantskabsmøde til 20.juni 2020 i Odense.
Pga. Corona
o SHK sørger for det praktisk vedr. Scandic Odense vedr. flytning
o SHK informere Bestyrelsens dirigentforslag om flytningen
o SHK får det ændret på DTaFs kalender samt udsender INFO via FB og hjemmeside
o DTaF’s bestyrelse fortsætter med driften indtil 20.juni 2020. TS spurgte ind til SHJ og SHK.
Begge gav udtryk for, at de nok skulle arbejde i bestyrelsen med uformindsket kraft indtil
20. juni 2020
5. Corona.(Alle)
Regeringens tiltag er forlænget til 2.påskedag.
Hvad gør vi i DTaF? – Vi følger myndighedernes og DIF’s råd
o Stævner er aflyst til og med april 2020
o DTaF Danfortræning, kurser og Poomsaestævne i maj 2020 følges tæt og vi tager en dialog
ved arrangørerne
o Sommerlejr/Dangraduering i juli følges ligeledes tæt
o OL2020– Efterskrift: Er udsat til 24. juli -9. august 2021 og PL til 24. august – 5. september
2021
6. VM2020 status. (SHK)
På telefonmøde i styregruppen på onsdag den 25.marts 2020 blev følgende drøftet:
o Tilbagemelding på aflysning: Alle havde udtryk, at de var kede af det men forståelige for
det trufne valg.
o Eventuel senere gennemførsel af VM tages op med WT, når en ny bestyrelse i DTaF er
valgt, så tidligst efter sommer kan man tage fat på dette.
o Økonomi:
 OC har koncerteret sig om at minimere udgifter under hele forløbet.
 OC får mere og mere styr på dette efter påske
 Herning kommune, Sport Event Danmark og DTaF samt WT vil i nær fremtid indlede en
forhandling om tilbagebetaling af Host City Fee.

7. Fastsættelse af dato for Skype møde med de ansatte Birthe, Jan, Kasper, Amir og Aziz vedr.
Corona
Det blev besluttet at de ansvarlige i bestyrelsen for de ansatte skulle tage den direkte med ”deres”
ansatte! Og derfor ikke noget fælles Skypemøde!
Det blev besluttet, at SHK skulle undersøge mulighederne for lønrefusion til Idrætsforbund, som
DTaF
Hvad sker der i tiden fra 25.april og til endelig afholdelse af rep.møde
Primære arbejdsopgaver frem mod rep.møde 2020
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8. DTaF medlemskab
Det er kommet til bestyrelsens kendskab at en enkelt klub i DTaF kun har betalt licens for klubbens
gradueringsberettigede, men ikke for resten af medlemmerne.
Det kan DTaF ikke accepterer. Enten betaler hele klubben for medlemskab af DTaF eller også er
klubben ikke medlem af DTaF.
 SHJ tager fat i DTaF’s udviklingskonsulent og får Kasper til at tage en snak med klubben.
Enten betaler alle i klubben til DTaF eller også kan klubben betragte sig som udmeldt af
DTaF. Man er enten medlemskab af hele fællesskabet eller ej.

9. Møde i Københavns Kommune
Kasper har fået invitation fra IKC kollega til at deltage i møde i KBH kommune den 24. april 2020 for
de forbund der er i IKC. – Ved dog ikke om det bliver aflyst her den 14.april 2020.
 Det blev besluttet, at DTaF ikke deltog i dette på, da DTaF vil koncentrere sig om tiltag for
hele DTaF – SHK giver Kasper besked om dette!

10. Næste møde:
Tages når der er behov, når der udmeldes nye vejledninger vedr. Corona

Med sportslig hilsen
Søren Holmgård Knudsen

