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Repræsentantskabsmøde lørdag den 20. 
juni 2020, kl. 10.00  
REVIDERET INDKALDELSE PR. 7. JUNI 
2020 
  
  
  
Dansk Taekwondo Forbund   
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Aarhus d. 7. juni 2020  

Til alle klubber i Dansk Taekwondo Forbund  

  

Hermed følger dagsorden til det ordinære repræsentantskabsmøde.  Mødet afholdes på Scandic Hotel 

Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding, lørdag den 20.juni 2020 kl. 10.00. Morgenmad, registrering og udlevering 

af stemmesedler fra kl. 9.30 – 9.59 Mødestart kl. 10.00. 

  

Mødets dagsorden:  

1) Valg af dirigent:   

a) Valg af referent.   

b) Vedtagelse af forretningsordenen.   

2) Formanden aflægger bestyrelsens 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) Valg til bestyrelse jf.§ 9.   

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

8) Valg af revisorer:    

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

  b) Valg af 2 kritiske revisorer   

9) Behandling af indkomne forslag.   

10) Eventuelt.   

  

  

Med venlig hilsen  

Dansk Taekwondo Forbund  

Sekretariatet  
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Valg af dirigent: 
 
Valg af referent: 
 
Forrentningsorden: 
Vedhæftet som fil. 
 

Skriftlig beretning 2019: 
1 stk. er vedhæftet: 

 Bestyrelsens  
 

Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2019: 
Revideret regnskab er vedhæftet som fil 

Vedtagelse af forbundets strategi for kommende perioder.   
DIF Strategier  

Er vedhæftet som fil 

 

Vedtagelse af rammebudget for kommende regnskabsår.  

Ændringsforslag til det udsendte Ramme budget for 2021 skal ske senest den 15. juni 2020 – sendes til 

DTaF’s sekretariat 

 Se udsendt materiale 

 

Licensernes størrelse fastsættes.   
Se udsendt materiale 

1 forslag 

Ikke modtaget ændringsforslag til vedhæftede 

 

Valg til bestyrelsen  

a) Formandsposten for 3 år. Søren H. Knudsen – Ikke villig til genvalg.    
b) Bestyrelsesmedlem for 3 år. Søren Herlev Jørgensen – Ikke villig til genvalg.   
c) Bestyrelsesmedlem for 1 år. Tarik Setta – ikke på valg (valgt i 2018)          
d) Bestyrelsesmedlem for 3 år. Vakant             
e) Bestyrelsesmedlem for 2 år. Michael Gandø – ikke på valg (Valgt i 2019) 
f) Bestyrelsesmedlem for 2 år. Tina Kim Sloth – ikke på valg (Valgt i 2019)     
g) Bestyrelsesmedlem for 1 år. Vakant     
          
Klubberne kan indstille forslag senest den 15.juni 2020 – sendes til DTaF’s sekretariat 
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Valg af suppleanter. 

a) Suppleant for 1 år (til 2021) 

b) Suppleant for 2 år (til 2022) 

 

Klubberne kan indstille forslag senest den 15.juni 2020 – sendes til DTaF’s sekretariat 

 

 

Valg til Ordens- & Amatørudvalg  

a) Medlem for 2 år.  Jørn Kempel – ikke på valg (valgt i 2019) 
b) Medlem for 2 år. Gitte Gregersen – Ikke på valg (valgt i 2019) 
d) Medlem for 2 år. Kit Støchkel – Ikke villig til genvalg 
e) Medlem for 2 år. Morten Jensen – Villig til genvalg 
f) Medlem for 2 år. Brian Poulsen – Villig til genvalg  
c) Medlemssuppleant på valg for 2 år. Jesper Kristensen – (valgt 2019) 
 

Klubberne kan indstille forslag senest den 15.juni 2020 – sendes til DTaF’s sekretariat 

 

Valg af kritiske revisorer samt revisor:   

a) Kritisk revisor er på valg for 1 år. Herdis Linde Jensen - Villig til genvalg.  

b) Kritisk revisor er på valg for 1 år. Ove Jensen - Villig til genvalg.  

c) Valg af reg./statsautoriseret revisor. Bestyrelsen indstiller genvalg af Ernst & Young.  

  

Behandling af indkomne forslag. 

2 forslag vedr. tilpasning af lovene - Vedhæftet 

Ændringsforslag til det udsendte skal ske senest den 15.juni 2020 – sendes til DTaF’s sekretariat  

 

Eventuelt 


