
Dagsorden Skypebestyrelsesmøde 25. maj 2020 

 

Skype-møde 
https://join.skype.com/f4i7qRDr5bx3 
 
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) 
 
 
Dagsorden 

 

 

1. Valg af Referent 
Søren Herlev (SHJ) blev valgt som referent 

 
2. Orienteringsrunde/Punkter: (Alle) 

 

MG:  

Teknik har kunne deltage i 2 større stævner, som har været organiseret online. 

WTE har afholdt Åbne Online Europamesterskaber, Hvor Danmark har gjort det godt. I mange 

grupper var der mere end 100 deltagere og uden at have set en resultatliste, kan jeg oplyse, at det 

blev til: 

1 guldmedalje 

1 4. plads 

1 7. plads 

Der har været afholdt Åbne Argentinske Mesterskaber, hvor De danske deltagere har hentet 

følgende placeringer: 

3 guldmedaljer 

1 bronzemedalje 

Samt awards for bedste female master til Lis Borring og bedste junior Female til Amalie Petersen 

De assisterende landstrænere Kim Drube og Thomas Purup har afholdt 2 Corona-sikrede 

talenttræninger. En i øst og en i vest. 

 

SHK: 

https://join.skype.com/f4i7qRDr5bx3
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Opfølgning på forespørgsel fra et par klubber vedr. retningslinjer for udendørs træning. 

Forespørgsel fra Karate om, hvordan vi administrerer DTaF’s retningslinjer. 

Talt med Lisa Kjær Gjessing vedr. hendes træningsopstart her under Corona. Lisa har som TD/Para 

atlet fået adgang til TD’s træningsfaciliteter ligesom alle andre TD støttede atleter i Danmark. 

 

 
3. Corona. (Alle) 

 
 
Forbundets arbejde med at afklare regler for at træne taekwondo udendørs er blevet godt 

modtaget og har også inspireret andre kamp-forbund. Nu afventer vi med spænding nyt om 

muligheden for at træne indendørs efter den 8 juni og i givet fald hvilke regler det er forbundet 

med. 

Vi håber hurtigt efter en udmelding fra myndighederne og efterfølgende DIF at kunne komme med 

tilsvarende retningslinier for indendørs træning. 

Da forbundsaktiviteter jo har været lukket siden marts, så er der alt andet lige nogle budgetteret 
penge som ikke er blevet brugt. Den nuværende bestyrelse, som i praksis fungerer som et 
foretningsudvalg imens vi venter på representantskabsmødet, vil arbejde på nogle forslag til hvad 
de ubrugte midler kan bruges til at ”kick-starte” taekwondo rundt omkring i landet. 
 
 

4. Bestyrelsens arbejde frem mod 20.juni 2019 
Økonomi – Regnskab pr 30.april er udsendt 
Evaluering af Strategiaftalen 16. juni 2020 kl. 15.00 i Idrættens Hus. 
 
Det aftalte møde med DIF om forbundets strategiaftale forventes gennemført. 
 
 

5. Repræsentantskabsmøde 20.juni 2020!? 
 
Vi afventer udmelding fra myndigheder før vi kan bekræfte repræsentantskabsmøde den 20 juni. 

Vi skal under alle omstændigheder finde nye lokaler, da Scandic Odense har valgt at lukke hotellet i 

den periode vi havde booked. 

Hvis forsamlingsforbuddet ikke opsiges eller hæves til mindst 50, så vil repmødet blive udskudt til 

den 15 august 

 
6. Æresnåle 

Jan Jørgensen har opdaterede retningslinjer og pointsystem for at kunne blive indstillet til æresnåle. 
De opdateret retningslinjer kan findes på forbundets hjemmeside. 
 

 
7. Næste møde 

Så snart der er kommet afklaring om mulighederne for træning indendørs indkaldes der til nyt 
møde.+ 
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8. Eventuelt 

 
I forbindelse med oprettelsen af en ny klub talte vi om hvorvidt det giver mening for forbundet, at 
der findes registreret klubber, som ikke udbyder ugentligt træning eller optager nye medlemmer – 
med andre ord passive klubber. Dette kunne være et emne når den nye bestyrelse. 

 


