Referat af bestyrelsesmøde 19. december 2020
Sted:
Online via Zoome
Tidspunkt:
11:00 – 17:00
Deltagere:
Bestyrelsen:
Mireille Enggaard Kempf (MEK)
Tarik Setta (TS)
David Coupar (DC)
Michael Gandø (MG)
Søren Dall (SD)
Bodo von Münchow (BVM)
Tina Kim Sloth (TKS)
Afbud:
Gæst(er):
Birthe Guldberg Mikkelsen (BGM)

Dagsorden:
1. Valg af referent
TSK
2. Godkendelse af dagsorden
GODKENDT
3. Orienteringsrunde
MEK:
Har haft travlt med at komme i mål med vores strategiske spor, afventer nu DIF - det forventes at vi
for en melding i starten af 2021. Samtidige har jeg været i dialog med DIF om den nuværende
strategi, som løber 2021 med - bestyrelsen skal mødes med DIF til status på denne i starten af det
nye år.
Ansættelsesudvalget har afholdt jobsamtaler ad 2 omgange, og har nu ansat en ny
udviklingskonsulent der starter pr. 1. januar 2021.
Det har kunne mærkes, at vi ikke har haft en konsulent, så ser frem til at byde ham velkommen. Er
ved at forberede hans opstart, med en bevidsthed om, at han starter i en corona tid, hvor han ikke
vil have mulighed for at komme ud i landet - der skal tænktes alternativer, hvis nedlukningen
fortsætter.
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Internationalt har David kunne træde til, grundet travlhed nationalt hos mig.

TS:
Kamp:
Kamp har gennemgået en svær tid, med aflysninger af flere samlinger og træningslejre grundet
Covid.
EM i olympiske vægtklasser blev en realitet, og outline udsendt med meget kort varsel. Det
udfordrede os i at arrangere turen, og desværre var det ikke muligt med den korte frist at sikre en
Head of Team på turen. Vi tager ved lære af situationen, og vil tage ekstra forholdsregler ved
fremtidige rejser under disse svære forudsætninger. Mesterskabet viste gode sportslige takter, som
lover godt for fremtidige præstationer. Selve mesterskabet blev afholdt under meget strenge
regler, og de aktive og trænere var hensat til isolation på hotel, og værelser.
UC holder foreløbigt lukket i henhold til regerings instrukser, og der arbejdes på en genåbningsplan,
samt rekruttering af nye UC medlemmer på den anden side af Covid19.
Der vil i starten af det nye år blive afholdt evalueringsmøde med landets UC, først hver for sig og
siden vil der blive indkaldt til stormøde med henblik på optimering af arbejdsprocesser og afklaring
af strategier og udviklingsplaner.
OL-Kval er rykket til sidst på foråret.

MG:
Teknik:
Vi har den seneste måned haft flere TEU-møder på baggrund af udfordringer i landsholdsledelsen.
Assistenttrænerne samt landsholdsadministratoren har udtrykt sig potentialer og muligheder, som
p.t. ikke bliver udnyttet. På den baggrund har vi haft flere individuelle samtaler med hver af dem.
Konklusionen er at vi forfremmer Ky-Tu Dang til Technical Director, i en konsulentrolle som både
TEU og den kommende landsholdsledelse kan trække på.
Stillingen som landsholdstræner, Landsholdsadministrator samt foreløbig to assistenttrænere bliver
slået op på hjemmesiden snarest muligt. Den ledige plads efter Lis, bliver først besat, når vi kan se
behovet (Efter Corona og aktiviteterne er normaliseret) De nuværende kontrakter udløber med
årsskiftet og hvis de ønsker at fortsætte, skal de ansøge på lige fod med øvrige ansøgere.
Online VM har været en stor succes. Både som arrangement, antal deltagere samt flere medaljer til
Danmark.
Charlotte Pedersen har modtaget Herlev Kommunes pris som årets sportsprofil 2020 på baggrund
af hendes resultater (Bla. 2 guld ved US-Open)
UC Østjylland har pga. af den langvarige proces sat deres ansøgning på pause indtil videre.
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Ansøgeren Islev har også udtrykt utilfredshed med langsommelighed i processen. Nu hvor vi snart
får ny konsulent skal vi have kørt ansøgningsprocessen i gang. Men inden da skal vi have meget
hurtigt have en dialog med de aktuelle ansøgere til UC-teknik.
Uddannelsesvalg:
Der skal undersøges hvad der er op og ned med hensyn til undervisere. Hvem er med, hvordan er
de ansat (kontrakter), hvordan aflønnes der. Hvor hører ETU til. Bestyrelsen skal godkende et
budget. MEK indkalder til ”oprydningsmøde”

DC:
Para:
4 gange verdensmester i Para Lisa Kjær deltog den 27-28 november i den 1. WT Gender Equity and
women leadership, hvor Lisa holdt en fantastisk tale. Den kan læses, på DTaF´s Blog.
Dommer Kamp / Teknik:
Som en del af DTaF’s strategiudvikling har bestyrelsen besluttet at oprette en dommersektion, der
skal skabe en fælles struktur og ramme for håndteringen af både kamp- og teknikdommere i
Danmark. Den nye organisationsplan blev sendt til DIF og er godkendt. Det skyldes, at DTaF vil
fremtidssikre strukturen for håndtering af dommerarbejdet mod bl.a. de øgede krav om
professionalisme, samt behov for et styrket internationalt samarbejde. Opgaverne og
udfordringerne vil blive løst fælles gennem samarbejde, respekt til hinanden, transparens og
fairness. Der bliver i starten af det nye år inviteret et bredt udvalg i kamp og teknik til et fælles
udviklingsmøde, diskussion, og afstemning,

SD:
Turneringsudvalget:
Nordiske Mesterskaber i kamp og teknik kan desværre ikke afvikles som planlagt. Stævnet vil derfor
blive flyttet. Der arbejdes på at finde en ny dato, sammen med de nordiske lande. Munkebo teknik
cup 2021 bliver desværre aflyst.
Esbjerg Cup 2021 i kamp og teknik kan desværre heller ikke afvikles som planlagt. Stævnet vil
derfor blive flyttet. Der arbejdes på at finde en ny dato.
Der bliver holdt et WT´s Online International Coach Certification WTE 7-9 januar 2021 – Level 2
Der er opslået 2 stillingsbeskrivelser til Administrator / Leder for teknikstævner.
Vi kontakter MA-Regonline mht. at fortsætte det fremtidige samarbejdsaftale i fremtiden.
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BVM:
Bredde:
Søren Herlev har henvendt sig omkring at søge Get2sport midler. Nørrebro, Albertslund og Holbæk
overvejer at søge de resterende midler for i år til nogle camps, men da der er Coronanedlukket så
er de i tvivl om de kan gøre dette. De er ligeledes nervøse for at Get2sport midlerne fra i år
forsvinder ved at de ikke bliver søgt og brugt i år. Så de ønsker vores stillingtagen til den
problematik. MEK har sendt en forespørgsel til Aske.

TKS:
COVID-19:
TSK har haft travlt med at følge med i regeringens COVID-19 restriktioner, som hele tiden er blevet
ændret, samt at få opdateret DTaF’s retningslinjer. Vi havde håbet på at indendørsidrætten kunne
have varet ved og at det kun var for en kort stund, at nogle kommuner skulle være lukket ned.
Sådan gik det desværre ikke og hele Danmark blev som bekendt lukket ned til sidst. Vi håber på en
snarlig genåbning, men realistisk kommer det nok ikke til at ske d. 4. januar. Vi vil dog gå i
tænkeboks i starten af det nye år, ift. hvordan man på forsvarlig vis kan åbne op for stævner når
den tid kommer. Samt hvordan man bedst muligt kan hjælpe Taekwondo Danmark på benene igen.
DIF anbefaler at alle forbund har en Covid19 ansvarlige. Burde man også anbefale det ude i
klubberne?
Det er bestyrelsens opfattelse, at klubberne har rigtigt godt styr på covid19 og at de gør hvad de
kan for både at begrænse, men også forebygge smitte. Derfor ser vi ikke nogen grund til at anbefale
at der udpeges en covid19 ansvarlig på nuværende tidspunkt. Klubberne er velvidende om at de
altid kan søge råd og vejledning hos bestyrelsen, hvilket mange også har gjort brug af.
Kampsport på tværs:
Der er blevet afholdt flere møder med de sportsgrene som er med i samarbejdet om kampsport på
tværs (karate, judo & ju-jitsu, brydning, boksning, kickboksning og fægtning).
Promovering af kampsport i Experimentarium op til og under afholdelse af OL
Der har været afholdt møde omkring promovering af kampsportsgrenene i Experimentarium i
forbindelse med afholdelse af OL. Et event der vil løbe over 3-4 sammenhængende dage i perioden
d. 26. juni til 4. juli – højest sandsynlig i en weekend. Samt på den pågældende dag hvor éns
sportsgren vises i TV. DR vil være til stede og broadcaste live.
Meningen er at vi skal lave aktiviteter som det er muligt for publikum at deltage i. Vi vil have vores
eget areal til rådighed og det vil være op til de deltagende klubber at planlægge de aktiviteter vi
ønsker at vise (fx at lære publikum en taeguek).
Selve planlægningen med indhold til foregå i det nye år. Lige nu skal vi afsøge hvilke
klubber/medlemmer der kunne tænke sig at deltage. Dette vil ske så snart den nye
udviklingskonsulent har fået overlevering af TKS.
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Kvindernes Kampdag d. 8. marts
Vi er blevet spurgt om vi ønsker at deltage i promovering af kampsport for piger/kvinder på
kvindernes kampdag i samarbejde med DGI og de resterende kampsportsforbund. Konceptet vil
være, at kvinder ude fra gaden kan komme ind og træne med for et symbolsk beløb. Overskuddet
vil ubeskåret gå til en god kvindesag.
Bestyrelsen har valgt at takke nej til deltagelsen, da vi ikke ønsker at blande politik ind i sporten.
Kvindernes kampdag og taekwondo ses derfor ikke som værende forenelige.
Gradueringsudvalget:
Der har været afhold møde med Brian Rex for at få et overblik over gradueringsudvalget, samt
hvordan dette kører.

4. Økonomi og budget for 2020/2021 – Udskudt til d. 09.01.2021
Gennemgang og tilpasning af budget 2021

5. Konteringsansvarlig – Hvem godkender for hvem i bestyrelsen?
Der er behov for en mere overskuelig arbejdsgang, så alle ved hvem der konterer for hvem. MEK og
DC vil arbejde på en løsning.

6. Strategiopfølgning
Bestyrelsen afsatte en hel weekend til at få skrevet ansøgningen til en ny strategiaftale. Dette blev
en maraton weekend med i alt 18 timers arbejde, da vi har været bagud i udarbejdelsen af en nye
strategiaftale. Efterfølgende har der været opfølgende arbejde med omskrivelse af teksterne, så
det står helt skarpt for DIF, hvad vores fremtidige ønsker i DTaF er.
D. 23. december var deadline for vores DIF konsulent Aske’s fremlæggelse af strategiaftalerne til
DIF’s bestyrelse. Så nu afventer vi Askes udmelding ift. om vores strategiaftale er blevet godkendt.
Ift. den nuværende strategiaftale skal der afholdes statusmøde i januar.
Generelt vil der være en del strategimøder i det nye år.

7. Ansvarsområder
Der har, blandt nogle medlemmerne i Taekwondo Danmark, hersket lidt forvirring omkring
bestyrelsesmedlemmernes arbejdsområder og deres ansvarsområder.
Bestyrelsen er enige om at manglende kommunikation kan være grunden til at en sådan forvirring
kan opstå. Vi skal være mere skarpe på hvad og hvordan vi melder noget ud, for at der ikke opstår
misforståelser. Der arbejdes på at finde løsninger til hvordan vi kan blive mere synlige i vores
arbejde, hvilket også hele tiden har været bestyrelsens ønske.
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8. Stævner 2021
Status stævner 2021 – Er det muligt at udskyde de stævner som ikke kan afholdes pga. covid-19?
Hvad skal der til for at stævner afholdes under de restriktioner som løbende meldes ud
(forsamlingsforbud på 10/50/500)?
Vi bliver nødt til at kigge på det i 1. kvartal, når vi ved noget mere omkring hvornår vi kan åbne op.
BVM og SD snakker sammen om hvad der kan lade sig gøre.

9. Genåbning af TaekwondoDanmark
Hvordan genåbner vi TaekwondoDanmark? Hvad skal der fx til for at der til sommer kan laves en
sommerlejr?
SD og TKS sætter sig sammen og drøfter dette i starten af det nye år.

10. Næste møder:
Lørdag d. 9. januar 2021
Januar 2021 (ikke fastlagt endnu)

Bestyrelses- og budgetmøde (alle + Birthe)
Strategi-statusmøde med DIF (alle)

Med sportslig hilsen
DTaF’s bestyrelse
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