Referat bestyrelsens konstitueringsmøde 2. juli 2020
Sted:
Zoom online
Tidspunkt:
19:30 – 22:15
Deltagere:
Bestyrelsen
Edina Lents (EL)
David Coupar (DC)
Lisa Lents (LL)
Mireille Enggaard Kempf (MEK)
Tina Kim Sloth (TKS) Afbud
Tarik Setta (TS)
Michael Gandø (MG) –
Valg af Referent (Alle)
Michael Gandø (MG)

1) Briefing omkring mødet med Herning Kommune
WT og Herning kommune har bekræftet interesse for at gennemføre WM ”2020” ultimo maj 2021.
Herning Kommune ønsker dog at genforhandle det nye kontraktudspil fra WT. Vi afventer svar fra
WT
2) Rekruttering af flere frivillige
Der har været mangel på frivillige til det først planlagte VM og der skal gøres en større indsats for at
få flere med næste gang. Der skal annonceres på sociale medier og klubberne skal informeres på
mail. TS sikre sammen med Jan Jørgensen, at det bliver de rigtige mailadresser, som anvendes. TKS
hjælper Kasper (konsulent) med at administrerer de frivillige. EL undersøger muligheder for
fribilletter som en slags betaling til frivillige.
3) Forespørgsel fra Vejle Kommune
Vejle Kommune ønsker at fremme kampsport og har inviteret DTaF til et event i København, hvor
de vil præsentere deres ideer. TS og MEK deltager
4) Adgang til DIF´s Ekstranet
Dem der skal have adgang til DIF´s Ekstranet og de nyhedsbreve der kommer derfra er: Bestyrelsen,
Amir Heidi og Anders fra stævneudvalget samt cheftrænerne på UC
5) Sponsorkontrakt og kontaktpersoner på teknik og kamp
I forbindelse med et kommende VM er der åbnet mulighed for yderligere sponsorater for DTaF.
Det er et områder, som skal have hele bestyrelsens bevågenhed. Der nedsættes et sponsorudvalg,
som ud over forbundssponsorater også skal kunne guide landsholdsudøvere i forbindelse med
personlige sponsorer.
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6) Strategiproces
Vi er inviteret til opstart hos DIF 1. september. Hele bestyrelsen skal deltager
7) Det nye mailsystem
Bestyrelsen ønsker at skifte til noget, hvor vores behov opfyldes og med samme ”mail-fornavn”
som nu efterfulgt af @nyt domainenavn.dk
Vi skal søge efter alternativer, hvor der desuden skal være mulighed for bestyrelsen og udvalg kan
dele dokumenter og lave sagsbehandling. MEK spørger privat kontakt om mulige løsninger. Det skal
på dagsordenen på bestyrelsesmødet d. 1.9.
EL undersøger muligheder for at ansætte en praktikant til SoMe, online medlemsblad og support på
hjemmeside osv.
8) Kontakttider på forbundets hjemmeside
Private adresse på bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer skal fjernes. Alle sender den
aktuelle kontaktdata til Jan Jørgensen, som de ønsker, der skal fremgå af hjemme siden.
9) Præsentation af bestyrelsen på hjemmesiden efter konstituering
MEK laver template for personlig præsentation og sender den til bestyrelsesmedlemmerne senest
6. juli. Den skal udfyldes og returneres asap. Skal udover personlig præsentation også indeholde
ideer til udvikling af de områder, som man sidder i udvalg for.
10) Arbejdsopgavefordeling
Konstituering:
Udvalg/område.
TEU Kamp TEU TeknikØkonomiDommer KampDommer TeknikAnsatte i DTaF
Rekruttering/fastholdelsePR/SoMe/KommunikationHjemmeside-

Tarik Setta (Formand)
Michael Gandø (Formand)
Mireille Enggaard Kempf
David Coupar (Formand)
Edina Lents (Formand) Lisa Lents
Edina Lents

ITUddannelseInternationalt samarbejde-

Edina Lents
Michael Gandø (Formand)
Edina Lents (Formand) Lisa Lents

Humanitært områdeGradueringAnti-DopingParaStrategi spor 1Strategi spor 2Strategi spor 3 KampStrategi spor 3 TeknikBreddeudvikling-

Lisa Lents
Lisa Lents
Michael Gandø
David Coupar
Tina Kim Sloth
Tina Kim Sloth
Tarik Setta
Michael Gandø
Tina Kim Sloth (Formand)

Mireille Enggaard Kempf
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TurneringsudvalgLicensstrukturSponsorudvalg-

David Coupar (Formand), Lisa Lents
Tina Kim Sloth (Formand)
Tarik Setta (Formand), Michael Gandø

11) Evt.:
Hvad sker der med WCTT. MEK- Afventer retningslinjer fra DIF, for at kunne melde ud.
Vi skal promovere vores diversitet i bestyrelsen. Vi er nok det eneste kampsportsforbund med flest
kvinder. Kvinder som har stillet op til valg på lige vilkår (uden kvotepladser) og er blevet valgt.
EL rykker for offentliggørelse af referat fra bestyrelsesmødet.

Næste møde
Næste møde afholdes online 9. juli klokken 16:00 i Rødovre Taekwondo-klub
Efterfølgende møde er 1. september hos DIF i Brøndby i umiddelbar forlængelse af strategimødet.

