
Referat Skypebestyrelsesmøde 9.juni 2020 

 

Sted:  
Skype-møde 
 

Tidspunkt: 

19.00 -19.50. 

 
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 Holmgård Knudsen 

2. Orienteringsrunde/Punkter:  
Tarik Setta: 

Amir og Aziz har holdt møder med UC-trænerne. 

Der er planlagt træninger i UC 

Der bliver også snarest åbnet op for landsholdsamlinger. 

 

Michael Gandø: 

Der har været afholdt 1 udendørs træning i ”Teknik - Talent Øst” 

 

3. Corona: 
Nye tiltag/åbninger fra regeringen pr. 8.juni 2020 
Kort gennemgang af DIF vejledning, QUICK GUIDE, Q&A 
Gennemgang af, hvordan DTaFs egne tillægsvejledning skal være. Alle er enige om at Taekwondo 
klubberne er ansvarlige og sætter udøvernes helbred i højsæde. – Taekwondo sættes i kategori 
med danserne i forhold til ”tæt” kontakt.  
Bestyrelsen har i DTaFs tillægsretningslinjer prøvet at tage højde for de specielle 
træningssituationer der er i Taekwondo. 
Det blev vedtaget at oprette et specielt ”Corona afsnit” på DTaFs hjemmeside, hvor både generelle 
og Taekwondo specifikke retningslinjer bliver samlet. 
Retningslinjer udsendes via FB, hjemmeside og direkte til klubberne 

 
4. Repræsentantskabsmøde 20.juni 2020: 

Scandic Kolding danner rammerne om dette års repræsentantskabsmøde. 
Det er nu tilladt, at der må komme over de 50(forsamlingsforbuddet), når det bliver holdt på 
konferencecentre med borde og stole, hvor folk sidder på den samme plads hele tiden 
Christian Henriksen har meldt afbud pga. arbejde 
Jan Jørgensen og Connie kommer måske ikke pga. Corona 



Referat Skypebestyrelsesmøde 9.juni 2020 

 

Kasper Bolmgren kan evt. tage referat! 
Klubberne er begyndt at røre på sig i form af at finde personer til de ledige poster i bestyrelsen. 
Dette er en meget positiv udvikling og vi håber på at interesserede melder sig inden den 15.juni 
2020. 

 
5. Strategiaftaler 2018-2021: 

Møde 16.juni – Stadig intet nyt om mødelokale – Færdig udkast til mødet sendes til deltagerne 
(Tarik, Michael og Tina) snarest. 
 

6. Næste møde 
19.juni 2020 kl. 18.30 på Scandic Kolding – Formøde til Repræsentantskabsmødet (Søren Herlev 
melder afbud til formøde). 
Søren H.K. udsender dagsorden snarest. 
 

7. Eventuelt 
Søren Herlev orienterede om at der nu er åbnet op for ”Sociale Puljer”, som kan søges af alle 
foreninger. – Det varigere dog fra kommune til kommune. 
Der arbejdes videre med ”sommerskoler” og lokale mini sommerlejre. 
Søren Herlev følger op på Kasper, så Kasper har lavet nogle udkast (afvikling og økonomi) til disse 
aktiviteter, som så bestyrelsen kan godkende. 

 
Med sportslig hilsen 

Søren Holmgård Knudsen 

 


