
Referat bestyrelsesmøde 25.januar 2020 

 

Sted:  
Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg. 
 
Tidspunkt: 

09.00 -17.00. 

 
Deltagere: 

Bestyrelsen 

Søren Holmgård Knudsen(SHK) 
Søren Herlev Jørgensen (SHJ) 
Tina Kim Sloth (TKS) - Afbud 
Tarik Setta (TS) 
Michael Gandø(MG) – Skal køre tidligt om eftermiddagen 
 
Suppleanter: 
Christian Henriksen (CH) 
 
Gæst: 
Birthe Mikkelsen (BM) 
Kasper Blomgren (KB) – Afbud pga. barnedåb 
 
  
 
 
Endelig Dagsorden 

 

Vedtagelse af Bestyrelsens Forretningsorden (Revideret version vedhæftet) (Alle) 
Vedtaget 
 

Valg af Referent (Alle) 
Tarik Setta (TS)  

 
 
Orienteringsrunder fra de ansvarlige: 

Søren Herlev- tager fat i uddannelsesansvarlige for at undersøge mulighederne for eftertilmelding til 

Diplomtrænerudd. evt. træner 1-2 må således kunne gennemføres sideløbende. Søren, finder ud af hvor 

kæden er hoppet af. Umiddelbart udbydes der medio 2020 nyt turboforløb på diplomtrænerudd. 

Orientering Talent elite teknik Michael Gandø:  

TEU-Teknik har afholdt Skype-møde, hvor bla. følgende punkter skal afklares med landsholdsledelsen: 

Prioritering af midler ved stævnedeltagelse kontra samlinger, lejre og lign. 

Vi skal være mere bevidste om udbyttet af anvendte midler, når vi vælger hvem der deltager ved hvilke 

stævner. Får udøverne mere ud af stævnedeltagelse eller en træningsweekend, så skal det fremover være 

en væsentlig faktor 

Deltagelse ved udtagelsesstævner. 
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Hvem skal deltage ved hvilke udtagelsesstævner? Giver det lige god mening for individuel, team, free style, 

kadet, junior, senior eller master at have de samme stævner som udtagelsesstævner? 

Manglende gennemsigtighed i TLH strukturen. herunder definition af niveau 

TEU er usikker på hvad der skal til og hvad der afgør om man er Talent, prospect, Brutto eller 

landsholdsudøver. Det skal vi have defineret. 

Op- og nedrykning 

Hvilke kriterier er gældende for op og nedrykning imellem de forskellige hold? Og hvordan sikre vi at der 

altid bliver en personlig samtale med udøveren inden der foretages offentlige udmeldinger? 

Udtagelsen til VM er i fuld gang. 8 individuelle samt 10 udøvere i team/pair er forhåndsudtaget (De skal 

fortsat holde niveauet) De resterende har stadig mulighed for udtagelse ved deltagelse i bla. Presidents Cup 

og US Open. 

Bliver alle kandidater udtaget vil der være ca. 30 danskere opstillet ved VM. 

Ved Nordiske Mesterskaber i Oslo vandt Danmark 15 guld, 10 sølv samt 13 bronzemedaljer 

I nationskonkurrencen blev det til en førsteplads med 216 point. Finland nr. 2 med 86 point og Sverige nr. 3 

med 81 point. 

Orientering fra Søren H Knudsen. 

Været til Formandsmøde i DIF i forbindelse med Sport 2019 show, hvor vi bliver rystet godt sammen og 

havde god erfaringsudveksling på tværs af specialforbundene. God repræsentation af TKD i Showet med 

Lisa Kjær Gjessing på scenen i forbindelse med en af priserne, Eva Sandersen på Gulvet i forbindelse med 

åbning af showet samt Poomsae vist i fjernsyns klip.  

 

Møde med den koreanske ambassade. Positivt. Ambassaden havde mange ideer til samarbejde. Mere om 

dette under punkt i referat. 

 

GAL og GOL: Fornyelse 2020 er godt i gang. Flere klubber har taget det til sig med at de selv kan registrer og 

derved spare nogle penge. Stadig udfordring med, hvis klubberne ønsker ID-kort. Der overvejes forskellige 

tiltag og muligheder. 

 

Været involveret i diverse personsager vedr. råd og vejledning til klubberne. 

Har sat gang i en proces vedr. graduerings ret i DTaF. Gradueringsudvalget udarbejder nye procedure i 

forhold til den debat der har været på FB. 

 

Nordisk Forum møde i forbindelse med NM 2020 i Oslo – Mere herom under punktet. 

Været til Styregruppemøde i VM2020. mere herom i punktet på dagsordenen. 

 

Talt med vores DIF bestyrelseskontakt person, Frans Hammer. Jeg fortalte, at DTaF kunne bakke op om at 

støtte hans genvalg til DIF’s bestyrelse. Men på ingen måde kunne bakke op om Christian Jensen fra 

Venstre seneste udmeldinger om en plads i DIF’s bestyrelse 
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Møde i DIF vedr. periodiseringsmidler til projekt for de 6 kampsports forbund (Karate, Judo, Kickboxing, 

brydning, boksning og Taekwondo). Der er økonomiske midler til rådighed. Jeg har tilkendegivet at DTaF. 

klart er med i projektet. Mere om dette under punktet i dagsorden. 

 

Iværksat udsendelse af reminder til klubberne vedr. at 31.januar 2020 er sidste frist for indsendelse af 

forslag til DTaF’s repræsentantskabsmøde 25. april 2020.  

Skal sygemeldes den 7.februar og ca. 3 måneder frem pga.  kunstig hofteoperation af venstre hofte. Er 

derfor ikke mobil det første stykke tid i forhold til fysiske møder mm 

 

Orienteringsrunde Tarik Setta Kamp Talent Elite:  

Gode tilbagemeldinger fra sportschefen og landsholdstræneren, vedr. niveau og fremmøde ved samlinger. 

Der sker en løbende overlevering af opgaver fra Kasper til Amir, og fra TEU til Amir, som er ved at finde sig 

tilpas i den nye rolle. Amir har gennemgået og godkendt de tre kamp UC regnskaber, og indstillet til 

udbetaling af manglende tilskud 2019. 

Landsholdet har ved særlige lejligheder brug for at gøre brug af forbundets elektroniske udstyr. Det skal 

således koordineres bedre fremadrettet. 

Næste samling bliver 15. februar i Vejle. Trænere er velkomne til træningen, men det skal indskærpes at 

forældre skal respektere at landsholdssamlinger er uden forældre på sidelinien.  

Efter President Cup og Helsingborg Open udtages endeligt hold til Ol-kval. 

 

 

 

 

Gennemgang af økonomi ved Birthe:  

Alle udgifter for 2019 er allerede afregnet. Alle UC skal have nye kontrakter. Kontrakter og aftaler skal være 

ens på henholdsvis kamp & teknik. 

Michael Gandø sikrer at UC Østjylland teknik, godkendes og sendes til Birthe. 

Birthe: gennemgang af budget 2020 og rammebudget 2021- alle udvalgene skal have tilsendt de 

opdaterede budgetter.  

Ændringer til rammebudget, skal senest være indsendt til Birthe. 15.februar.2020 

Vedr. godkendelse af bilag. Tarik anmoder om tilladelse til at godkende bilag uden konto nr. Således 

udgiften er godkendt med overskrift i emnefeltet. Birthe konterer selv efterfølgende. 

Der er budgetteret med et underskud, grundet ansættelse af sportschef og ekstraordinært tilskud til Teknik 

landsholdet, for optimal forberedelse af udøvere til VM på hjemmebane. 

 



Referat bestyrelsesmøde 25.januar 2020 

 

1) Repræsentantskabsmøde 2020 

Vi mangler nogle profiler til bestyrelsen efter rep møde. Dirigent er bestilt Søren Gøetche. Referant er 

fundet. 

Søren H. K laver en samlet ledelsesberetning. 

Regnskabet skal godkendes internt 1. April, og udsendes senest 17. April.2020 

Bestyrelsen skal sikre klarhed over, hvilke poster der er på valg, og hvilke profiler vi søger til bestyrelsen. 

Vi er opmærksomme på at repmødet 2020, konflikter med Malmø open som en lang række danske klubber 

deltager i. Bestyrelsen finder det ikke muligt at ændre datoen for rep.mødet. 

 

2) DTaF licens 2020 

Selvom mange klubber var tilstede og deltog i afstemningen vedr. licensstigningen, skal vi tydeliggøre og 

pointere prisstigningen og hvad der ligger til grund for denne, overfor klubber som ikke har deltaget i 

repmødet 2019. 

Klubberne har været gode til at bestille licenser for deres medlemmer. Stor ros til klubberne for dette. 

Vi har en udfordring til forsikringsdækning, i tilfælde af licens ikke er betalt til tiden. Vi skal sikre at 

klubmedlemmer er dækket indtil betaling af faldet ved årsskiftet. 

Søren H.K udarbejder et lovændringsforslag eller en præcisering, som sikrer at forbundets medlemmer er 

dækket af forsikringen indtil betalingen er faldet pr. 1.februar. 

 
 
 
 

 

3) økonomisk struktur 2021-2024 

Strukturen bliver ikke ændret foreløbigt. Fra 2021 er specialforbundene ikke længere garanteret de 90 % i 

grundstøtten. 

 

4) Periodiseringsmidler 2020. 
Kampsportsforbundene kan gå sammen og ansøge Periodiseringsmidler for til projekter for voksen 

motionister.  

Forbundene tilbydes sparring og facilitering på udvalgte strategiske eller tværgående projekter. Der kan 

potentiel findes midler til projekter af 2-3 årig varighed, mhp at sikre flere voksne motionister  

DTaF har sagt Ja til at være med! – Søren Herlev og Kasper deltager i de fremtidige møder, som DIF 

indkalder til 
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5) Sommerlejr 2020 

Esbjerg har søgt om 40.000kr i tilskud til gavn for en specifik aldersgruppe under DTaF. Kasper går i videre 

dialog med Esbjerg herom. 

DTaF savner konkrete tiltag og tilbud som vil sikre flere ungdomsdeltagere. 

 

6) Tildeling af sommerlejr 2021-2024 

2021 Århus syd, Århus Tkd og Risskov 

Sommerlejren årene 2022,2023 og 2024 tildeles i efteråret 2020, efter evaluering af sommerlejren 2020.  

 

7) stævner 2020 

Udfordring - vi skal have ny lagerstruktur, da lageret i Ølgod ikke længere er aktuelt. 

Udstyr skal håndteres ordentligt. Der mangler en ensretning for korrekt og ensrettet håndtering af udstyr.  

31.3.2020 har vi ikke længere lageret i Ølgod, da det er solgt. Lageret i Ølgod koster 23.000kr  

Tarik undersøger muligheder for en lokation for opbevaring fra 31. marts. 2020. – Ligesom der undersøges 

samarbejde med Karate om fælles lager fra 31.marts 2020 

Forbundet er indstillet på en samlet outsourcing af administrationen på stævnesiden. Tarik undersøger 

muligheden og prisen for outsourcing. 

Landsholdet kan ved ansøgning, benytte forbundets udstyr ved træningskampe. Der skal udføres en klar 

håndteringsplan for udstyr, så udstyr der er defekt eller med mangler bliver. 

Rødovrestævnet i Maj rykker datoen til april 2020 pga. konkurrerende stævner og Ramadan.  

Rødovre TKD Klub & DTaF afholder Nordiske mesterskaber. 2021 i januar. DTaF vil afholde NM2021 i 

København, da det vil give de fleste deltagere fra de nordiske og baltiske lande. Rødovre TKD Klub har stor 

erfaring i at afholde både Kamp og Teknik - Nærmere info om dato følger. 

 

8) Status VM 2020  

Outline er på trapperne. Der mangler enkelte detaljer omkring div. grupper. Så snart de sidste detaljer er på 

plads, kommer outline til udsendelse. 

Man har valgt et koreansk system til håndtering af point, registrering og øvrig håndtering. 

Kasper skal være til stede ved VM 2020, for at hjælpe klubberne ved indkvartering og være klubkontakt. 

Herning kommune står for frivillige til div. Poster suppleret med Taekwondo frivillige. 

Budgettet viser et lille overskud som det ser ud nu.  

Billetsalget forventes åben i februar 2020 
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9) WT-GMS(SHK): 

Tilbagemelding fra Nordic meeting den 17.januar 2020 

Det har ikke været muligt at få en konkret tilbagemelding fra de nordiske lande, om deres holdninger til 

emnet. De har ikke taget stilling for nuværende. 

 

10) Antidoping DK 

Der indføres klare retningslinier for deltagelse på landshold og UC. Alle udøvere skal gennemføre test og 

gennemgå uddannelsesmaterialet. – Michael Gandø er ansvarlig 

 

11) Samarbejde med den koreanske ambassade(SHK) 

Koreanske instruktører til DK i en kort eller lang periode. – Juli og August 2020 

Støtte til udøvere til Ambassador Cup i Korea ved kvalifikation ved 2 danske stævner. 

Får materiale af den Koreanske ambassade før mødet – Det har de i hvert fald lovet 

4 danske udøvere får mulighed for deltagelse i Ambassador Cup 2020 med alt betalt. Nærmere info følger. 

 

12) DTaF godkendelse som ”grønt Forbund” 

DTaF har mulighed for at komme med på den på den ”grønne Bølge”! 

DTaF sikrer allerede nu samkørsel på alle arrangementer, som allerede indkørt procedure, men vil gå efter 

godkendelse som grønt forbund, og skal således forespørge hvilke øvrige krav der er. SHK kontakter DIF for 

dette 

 

13) Næste møder (ALLE) 
24. april 2020 Formøde Repræsentantskabsmøde kl. 18 
25. april 2020 Repræsentantskabsmøde 
SHK sender liste ud med mulige datoer i marts 2020 
 

 

 EVT: der er påfaldende mange tilfælde af hofteskader iblandt Taekwondo folk. Vi vil gerne sætte særligt 

fokus på hvad Taekwondo gør forkert/mangler for at sikre fremtidens udøvere mod slid og skader omkring 

hofter. 

 


