Referat bestyrelsesmøde 10. maj 2020
Sted:
SKYPE.
Tidspunkt:
19:00 – 21:00
Deltagere:
Bestyrelsen
Søren Holmgård Knudsen(SHK)
Søren Herlev Jørgensen (SHJ)
Tina Kim Sloth (TKS)
Tarik Setta (TS)
Michael Gandø(MG) –
Suppleanter:
Christian Henriksen (CH)- afbud
Gæst:
Kasper Blomgren (KB)

Endelig Dagsorden
Vedtagelse af Bestyrelsens Forretningsorden (Revideret version vedhæftet) (Alle)
Vedtaget
Valg af Referent (Alle)
Michael Gandø (MG)

Orienteringsrunder fra de ansvarlige:
Søren Herlev

Orientering Talent elite teknik Michael Gandø:
TEU har afholdt møde med LHL. Referatet er uploaded på hjemmesiden. Det omhandlede bla.
Definitationen af Prospect, Talent og Bruttolandshold, samt udtagelseskriterier for disse. MG har dags dato
modtaget en opdateret version fra BLH. Denne skal gennemgåes og godkendes af TEU, før end den
uploades på hjemmesiden.
Som i har kunne læse i mailkorrespondence, har der været flere gode udendørstræninger. Men også en,
som blev lukket af politiet. Det er der taget hånd om og det er en fejl fra de 2 betjentes side.
Jeg har fået flere henvendelser om at folk ikke forstår, at der gøres forskel på sportsgrene, når de i
mængden/karakteren af kropskontakt er næsten identiske. Jeg foreslår, at der i vores
informationsmateriale til klubberne, fremgår, at det lige som med f.eks. efterskoler og højskoler kan gøres
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forskel, fordi det er regeringens og sunhedsmyndighedernes målsætning at smittetrykket holdes stabilt. Og
det sker uden hensyntagen til fairnes sportsgrene eller andre aktiviteter imellem.
Der er fortsat god aktivitet med online stævner og p.t. er det Argentina, som afholder et uge langt
arrangement med mere end 100 deltagere i mange klasser. DK har flere udøvere, som er gået til semifinaler
og finalerunden.
Orientering fra Søren H Knudsen.
Corona krisen.
Haft Onlinemøder med DIF og lavet tæt opfølgning i forhold til videre info til bestyrelsen og DTaF’s klubber.
VM2020:
Arbejdet en del med VM2020 omkring afslutning for 2020 samt klargøring til evt. nyt mesterskab i 2021? I
samarbejde med Herning Kommune og Sport Event Denmark:
Bl.a. Opsigelse af en enkelt medarbejder der var tilknyttet VM2020.
Tilbagebetaling af Hosting Fee.
Afslutning af regnskab.
Online Poomsae i WTE:
Tilmeldt online Poomsae udøvere i samarbejde med Jan Jørgensen, som er klar til at tage over vedr. WT
GMS.
Klub udmeldelse af DTaF:
Bellinge TKD har udmeldt sig af DTaF. Opfølgning på diverse vedr. dette sammen Kasper og Jan.
DTaF Danfortræning/Dangraduering:
31 tilmeldte – udskudt på ubestemt tid.
Jan Jørgensen uddannet i at kunne tilmelde online til Kukkiwon
Stævner:
Ansøgning om stævner: 2021+22+23
Der er kommet tilkendegivelser fra foreløbig 2 klubber om afvikling af stævner i 2022+2023. Deadline er
1.juni 2020.
Online Poomsae stævne i Tommerup den 31.8:
Er sat i gang ved både arrangør/stævneleder og dommerleder.
Det giver lidt flere udfordringer end Online Poomsae stævnet i påsken, da der ikke er så mange
helligdage/fridage op til stævnet denne gang.
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Orienteringsrunde Tarik Setta Kamp Talent Elite:

3) Corona
KB har udsendt info på FB
Regeringens information omkring fase 2 fra 18. maj, udgør ingen ændringer i forhold til tidligere udsendt
information
Fase 3 som bliver gældende fra 8. juni, kan omfatte sammenkomster af op til 30-50 personer og måske også
indendørs idræt samt åbne grænser. Men uanset hvad der meldes ud, så følger DTaF 100% DIF´s
retningslinjer.
Fase 4 er ukendt ok forventes primo august. WCTT – SHK kontakter arrangørerne, for at høre om deres
planer.

4) VM.
Betalingen for hosting fee er returneret og DtaF har ikke lidt nogen tab pga. kursgevinst. Vi vil lade det være
op til den nye bestyrelse om der evt. skal søges et nyt mesterskab. Sport Event Denmark og Herning
Kommune har delt øvrige afholdte udgifter.
5) Bestyrelsens arbejde frem mod 20. juni 2020
Regnskab til og med 30. april er udsendt.
Strategievaluering skal i gang og SHK arrangerer møde med Aske fra DIF. Det nye strategiarbejde skal
startes i august og være færdig til december. Det bliver den nye bestyrelse samt eventuelle udvalg, som
skal i gang.

6) Representantsskabsmøde 2020
Der er mange ubesvarede spørgsmål. Bliver forsamlingsforbudet 30 eller 50 personer?
Kan vi nøjes med 1 person pr klub og så bruge fuldmagt ved brug af flere stemmer?
Kan vi dele os i 2 lokaler med AV-udstyr til formidling?
KB undersøger hvad andre forbund har gjort. SHK undersøger (Spørger DIF) om vi skal udsende en ny
indkaldelse med indstillingsrunde til bestyrelsesvalg. Det kan sendes ud sammen med eventuel information
om en ny dato.

7) DTaF medlemskab – Bellinge - Kongsvang
Bellinge er udmeldt
Kongsvang er indmeldt
SHK gav en kort orientering om dialogen med begge klubber.
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En ny strategi bør omfatte nye regler for nye klubber. Det er usundt for DTaF med for mange små klubber.
F.eks. kunne der være krav om min. 20 licenser, for at kunne indløse medlemskab af DTaF.
8) CFR-tal
Jan Jørgensen har lavet et godt stykke arbejde med opstilling af medlemstal i Excel, så der kan
sammenlignes tal fra DTaF og DIF. Det kan ses ud fra aldersgrupper, køn og regional lokation. Så kan vi
fremover følge udviklingen.
9) Næste møde
Næste møde afholdes på Skype d. 25. maj klokken 19:00
EVT: Ved udendørs træning skal der mærkes op med streger, for at markerer området. Kegler er ikke nok.
Kontakt KB for vejledning til DIF støttepulje. G2S og Rødovre Cup er oplagte emner til støtte pga. aflysning.

