Bestyrelsesmøde: 9/7-2020
Fremmøde: Edina, Lisa, David, Mireille, Tina, Michael, Tarik
Sted: Rødovre
Tid: 16.00 - 20.00
Referent:
Tarik skriver referat, referatskrivning går på omgang i bestyrelsen.
De forskellige medlemmer sender deres orienteringsrunder senest 48 timer efter dette møde.
Orienteringsrunde:
Formanden lægger ud med redegørelse af møder.
Orientering formanden Edina:
Vi er fortsat i dialog med WT omkring VM 2021.
På teknikdommer siden har der været forholdsvis travlt med afholdelse af online stævner samt
udarbejdelse af guidelines for dette nye koncept. Det er et helt nyt område, hvor vi alle skulle finde
ud af, hvordan online stævner fungerer i praksis. Der er afholdt 2 online stævner i DK og flere
danske dommere har deltaget ved større internationale stævner, såsom fx WTE Online European
Championships og World Taekwondo Oceania Online Championships. Det er et koncept, som er
kommet for at blive, og World Taekwondo arbejder på at standardisere guidelines for online
stævner. Indtil videre har DK og de danske dommere fået gode erfaringer med afviklingen og de
forskellige måder, dette kan gøres på.
Orientering Tarik kamp:
Afholdt sportsligt udvalgsmøde med landsholdstræner, UC-trænere, og sportschef. Der er
diskuteret planer/ideer for det fremtidige arbejde, og der er lagt plan for Covid-19 restriktioner.
Landsholdet vil blive indskrænket, da flere kæmpere ikke møder nødvendigt niveau.
UC træninger afvikles som sædvanligt.
Team DK har opdateret betingelser for optagelse/samarbejde med nye forbund. Sportschef har
fået ansvar for Disciplinanalyse, samt etablering af dialog med relevante personer i TD.
OL-kval udtagede er inviteret på træningslejr i Tyskland.
Vi forventer OL-kval bliver afviklet i 2020.
Orientering Tarik sponsor:
Har været i dialog med Claus fra BudoX vedr. kontrakten, som skal fornyes primo august 2020.
Flere aktører har meldt sig på banen som interessante sponsorer.
Alle henvendelser vurderes og præsenteres for bestyrelsen.
Vedr. indeværende sponsoraftale, så kan kun en fra teknik/Kim Drube og en fra kamp/Amir Rashid
foretage bestillinger til landsholdene. Enhver bestilling skal endeligt godkendes af Tarik, som skal
sikre, at der er tøj til hele året. Michael Gandø og Tarik Setta koordinerer imellem sig, om
der i nogle år kan være behov for mere eller mindre tøj, og således behøver antallet mellem kamp
og teknik ikke være ligeligt fordelt.

Der vil snarest etableres et sponsorudvalg, samt klare retningslinjer vedr. private sponsorer, så
ingen er i tvivl om retningslinjerne.
Orientering teknik Michael G:
Siden sidste bestyrelsesmøde, har der ikke været mange aktiviteter. Men flere landsholdsudøvere
og talenter har deltaget i globalt online stævne og har opnået fine placeringer og medaljer i meget
store grupper.
I processen med at oprette nye UC-teknik, har der været afholdt indledende møde med den første
klub.
Alle der ønsker at være fremtidig UC-teknik skal ansøge via den nye template. Det omfatter også
UC-Østjylland, som vi forventer at kunne fortsætte samarbejdet med.
Lige nu planlægges aktiviteter til efter sommerferien som TEU-møde, møde med
landsholdsledelsen og de første landsholdssamlinger. Som tidligere beskrevet har der været
afholdt talentsamlinger i både øst- og Vestdanmark (i henhold til Corona-retningslinjerne).
Vi har haft en god dialog med BudoX vedr. landsholdet til VM i maj, som blev aflyst. Pga. af de
særlige omstændigheder, får de nu alligevel udleveret deres sponsortøj, så de er klar til at
repræsenterer Danmark næste gang det bliver muligt.
Orientering Tina:

Fortsætter godkendelse og kontering indtil Mireille er kørt ordentlig i stilling.
Orientering David:
Turneringsudvikling: Der har ikke været stævner i kamp siden ca. marts måned. Alle
kampstævner er aflyst til ca. sidst august / september. Vi er i venteposition, og jeg afventer en
udmelding fra WT eller WTE. Der er afholdt online stævner i teknik. Jeg regner med at holde
møder med stævneadministrationen/stævneleder i kamp og teknik efter sommerferien.
Kamp/dommer: Kampdommerudvalget har holdt et online møde, hvor vi har opdateret
kommissorium og DTaF's kampdommerudvalgs organisering og opgaver, da Ana Alicia Jensen er
tiltrådt som ny kampdommerudvalgs-medlem.
Para: Møde med Bjarne Johansen og Lisa Kjaer Gjessing i august.

Orientering Lisa:
Som ansvarlig for et nyt område i DTaF - det humanitære område, vil jeg informere WT om min
nye funktion. Edina og jeg har været ambassadører for World
Taekwondo Humanitarian Foundation i nogle år og har haft et samarbejde med WT,
Goodwill Cooperation Service & Taekwondo Care med henblik på at fremme humanitær indsats
vha. Taekwondo.
Kort fortalt, kører WT div. projekter med fokus på at styrke udsatte grupper af mennesker rundt
omkring i verden vha. sportslige aktiviteter. WT udsender frivillige Taekwondo instruktører til
udsatte områder, såsom fx flygtningelejre for at give flygtningebørn variation i hverdagen, give dem
mulighed for fysisk aktivitet, samvær og leg mm.
Der afholdes en online konference med WT i slutningen af uge 29, hvor jeg vil informere dem om
min nye funktion som ansvarlig for humanitært område i DTaF, således at DTaF også bliver
inddraget i samarbejdet som et forbund.

Orientering Mireille:
Modtager en del mails fra Birthe omkring økonomien. Afventer en dato for overdragelse af posten,
så jeg kan få overblik over opgaverne. Har haft drøftelser med formanden om den evt. praktikants
opgaver på PR/Kommunikationsområde, der skal udarbejdes nogle retningslinjer på området.
Strategiaftale:
Bestyrelsen skal i sensommer/efterår have lavet en ny strategiaftale med DIF. Flere emner er
blevet diskuteret som fremtidige fokusområder.
Bestyrelsen lægger op til, at diversitet både medlems- og ledelsesmæssigt, samt i udvalg og
bestyrelser skal være et strategisk spor efter 2020.
Diversitetsudvalg er vedtaget (evt. først fra det nye år).
Forretningsudvalg vedtaget:
Forretningsudvalget består af Edina, Mireille og Tarik. Der skal udarbejdes forretningsorden.
Tanken med udvalget er, at der kan træffes hurtige beslutninger, der ikke nødvendigvis behøver
en hel bestyrelses involvering.

Ordens- og amatørudvalg:
I henhold til diskussion på rep.mødet, skal vi have fundet en løsning på dette, eftersom der ikke
blev valg nye repræsentanter til udvalget. Tarik tager kontakt til DIF vedr. ordens- og
amatørudvalgs posten.
Beskrivelse af bestyrelsesmedlemmer:
Alle bestyrelsesmedlemmer skal fremsende kort præsentation af sig selv til forbundets
hjemmeside, samt vision med bestyrelsesarbejdet, og det ansvarsområde man har.
Kontrakt på ansatte skal opdateres:
Amir skal have en ny kontrakt.
Næste møder:
11. august 2020 - td Tarik/Amir
13. august 2020 - Vejle kampsport/DIF
Primo august 2020 - disciplinanalyse
Primo 1. september 2020 - strategiseminar
Primo september 2020 - bestyrelsesmøde

