Referat bestyrelsens konstitueringsmøde 24. juni 2020
Sted:
Zoom online
Tidspunkt:
19:00 – 22:00
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) –
Endelig Dagsorden
Valg af Referent (Alle)
Michael Gandø (MG)

Ny mailudbyder:
EL foreslog at vi skifter mailudbyder til microsoft Teams, som tillader langt flere GB en de nuværende 10 og
som også giver mulighed for online møder i en fornuftig kvalitet samt ubegrænset mængde.
Den årlige omkostning vil være sparet ind ved afholdelse af et enkelt online møde, da der således vil blive
sparet på transport-, forplejning- og lokaleudgift. Bestyrelsen planlægger at afholde flere online møder og
veksle mellem online og fysiske møder, alt efter behov.
Det blev enstemmigt vedtaget. Action EL

Konstituering:
Den nye bestyrelse har en sammensætning, som betyder at flere medlemmer vil have flere opgaver i
bestyrelsen, andre Taekwondo-relaterede samt private interesser, som kan give anledning til inhabilitet.
Bestyrelsen er opmærksom på vigtigheden i at have fokus på dette emne og henviser til Code of Conduct,
som kan læses på forbundets hjemmeside. Vi vil i fælleskab sikre at der, når der kan være risiko for
inhabilitet, vil have den pågældende uden for lokalet eller som minimum uden stemmeret, alt efter emnet.
Dette er gældende for så vel bestyrelses- som udvalgsarbejde. Bestyrelsen vil have fokus på kompetencer
og professionel tilgang til opgaveløsning. Dette forudsætter, at ansvarsområderne og opgaverne fordeles
med fokus på kvalifikationer, da vi på denne måde bedst muligt kan bidrage til udviklingen og opretholdelse
af driften i forbundet.
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Udvalg/område.

TEU Kamp -

Tarik Setta (Formand)

TEU Teknik-

Michael Gandø (Formand)

Økonomi-

Mireille Enggaard Kempf

Dommer Kamp-

David Coupar (Formand)

Dommer Teknik-

Edina Lents (Formand) Lisa Lents

Ansatte i DTaF Rekruttering/fastholdelse-

Edina Lents

PR/SoMe/Kommunikation- Mireille Enggaard Kempf
HjemmesideIT-

Edina Lents

Uddannelse-

Michael Gandø (Formand)

Internationalt samarbejde- Edina Lents (Formand) Lisa Lents
Humanitært område-

Lisa Lents

Graduering-

Lisa Lents

Anti-Doping-

Michael Gandø

Para-

David Coupar

Strategi spor 1-

Tina Kim Sloth

Strategi spor 2-

Tina Kim Sloth

Strategi spor 3 Kamp-

Tarik Setta

Strategi spor 3 Teknik-

Michael Gandø

Breddeudvikling-

Tina Kim Sloth (Formand)

Turneringsudvalg-

David Coupar (Formand), Lisa Lents

Licensstruktur-

Tina Kim Sloth (Formand)

Sponsorudvalg-

Tarik Setta (Formand), Michael Gandø

Alle bestyrelsesmedlemmer har nu frem til næste møde, til at overveje ovennævnte. Der opfordres til at
man hver især kan sige et par overskrifter / tanker til arbejdet på områder man har accepteret at varetage.
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Næste møde
Næste møde afholdes online 2. juli klokken 19:00

