Repræsentantskabsmøde lørdag den 20. juni 2020
Mødets dagsorden:
1) Valg af dirigent:
a) Valg af referent.
b) Vedtagelse af forretningsordenen.
2) Formanden aflægger bestyrelsens samlede beretning.
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
a) Gennemgang af udtalelsen fra de kritiske revisorer
4) Vedtagelse af forbundets strategi for kommende periode.
5) Vedtagelse af rammebudget for kommende regnskabsår.
a) Licensernes størrelse fastsættes.
6) Valg til bestyrelse jf.§ 9.
7) Valg til Ordens- og Amatørudvalget jf. § 11.
8) Valg af revisorer:
a) Valg af registreret eller statsautoriseret revisor jf.§ 21.
b) Valg af to kritiske revisorer
9) Behandling af indkomne forslag.

Formanden for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) Søren Holmgård Knudsen (SHK) bød velkommen kl. 10.00
Ad 1) Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Søren Gøtzsche: Valgt
Ad 1a) Valg af referent: Bestyrelsen foreslår Kasper Bolmgren: Valgt
Ad 1 b) Forretningsorden: Vedtaget
Dirigenten (D) konstaterer, at repræsentantskabsmødet er lovligt varslet.
Dagsorden gennemgås
Rækkefølgen på dagsorden foreslås ændret så punktet 10, forslag til licensændring
behandles før punkt 5.: Vedtaget
Gennemgår at alle der har krav herpå har fået en stemmeseddel.
Mulige stemmer i DTaF 116
Tilstede 40
Ad 2) Formanden aflagde hovedbestyrelsens beretning (se hjemmesiden): Godkendt
Ad 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2019: Godkendt
Birthe Mikkelsen fremlægger Regnskabet
Der var enkelte spørgsmål til afklaring
1. Note kommentarer/bemærkninger

Ad 3 a) Gennemgang af udtalelsen fra de kritiske revisorer
Der var enkelte kritikpunkter
2. Note kommentarer/bemærkninger
Ad 4) Vedtagelse af forbundets strategi for kommende perioder. Godkendt
Udviklingskonsulent Kasper Bolmgren fremlægger strategiplanerne.
Vi er forsat på rette vej
Vi skal hele tiden være i dialog internt og med DIF, for tilpasse strategierne til den verden, vi
lever i nu.
Formanden kom med få afsluttende bemærkninger.
3. Note kommentarer/bemærkninger
Ad 10) Behandling af indkommende forslag (punkt 10): Ikke vedtaget
Claus Thomsen, Ballerup kampsport center: Fremlægger punktet og synspunkter angående
licensændringen. Forslaget er stillet af Claus Thomsen (og Rasmus Jørgensen (Viborg))

Forslaget blev diskuteret af forsamlingen
4. note for kommentarer/bemærkninger
Dirigenten, ønskede en tilkendegivelse om, hvem der var for forslaget.
Herefter bad Dirigenten om en pause til at diskutere forslaget med bestyrelsen
Møde Pause kl. 11.18
Mødet genoptaget 11.30
Efter dialog med bestyrelsen og Claus Thomsen, sættes forslaget ikke til afstemning.
Bestyrelsen vil tage forslaget med i deres fremadrettede overvejelser omkring licensen.

Ad 5) Vedtagelse af rammebudget for kommende regnskabsår. Vedtaget
Ændringsforslag til det udsendte rammebudget for 2021
Birthe Mikkelsen gennemgik ændringerne i rammebudgettet for 2020.
Birthe Mikkelsen gemmegik rammebudget for 2021
Licensernes størrelse fastsættes. Vedtaget
Licensen fastsættes på det nuværende niveau

Ad 6) Valg til bestyrelsen
a) Formandsposten for 3 år. Søren H. Knudsen – Ikke villig til genvalg.
Gladsaxe Taekwondo indstiller Edina Lents. Valgt

b) Bestyrelsesmedlem for 3 år. Søren Herlev Jørgensen – Ikke villig til genvalg.
Esbjerg Taekwondo indstiller David Cooper - Valgt
c) Bestyrelsesmedlem for 1 år. Tarik Setta – ikke på valg (valgt i 2018)
d) Bestyrelsesmedlem for 2 år. Vakant
København Taekwondo indstiller Mireille Enggaard – Valgt
e) Bestyrelsesmedlem for 2 år. Michael Gandø – ikke på valg (Valgt i 2019)
f) Bestyrelsesmedlem for 2 år. Tina Kim Sloth – ikke på valg (Valgt i 2019)
g) Bestyrelsesmedlem for 1 år. Vakant.
Bodo Von Münchow, Gangnam Sportstaekwondo stiller op.
Lisa Lents, Gladsaxe Taekwondo stiller op.
Bodo Von Münchow trækker sit kandidatur
Lisa Lents er Valgt

Ad 7) Valg af suppleanter.
a) Suppleant for 1 år (til 2021) - forsat vakant
b) Suppleant for 2 år (til 2022)
Bodo Von Münchow, Gangnam Sportstaekwondo: Valgt
Det accepteres, at der er en vakant plads
Den nye formand (Edina Lents) kommer med en kort kommentar.
Ad 8) Valg til Ordens- & Amartørudvalg
a) Medlem for 2 år. Jørn Kempel – ikke på valg (valgt i 2019)
b) Medlem for 2 år. Gitte Gregersen – Ikke på valg (valgt i 2019)
d) Medlem for 2 år. Kit Støchkel – Ikke villig til genvalg
- Vakant
e) Medlem for 2 år. Morten Jensen – Villig til genvalg: Valgt
f) Medlem for 2 år. Brian Poulsen – Villig til genvalg: Valgt
c) Medlemssuppleant på valg for 2 år. Jesper Kristensen – (valgt 2019)
Der er ingen personer, der ønsker at stille op.
Det er accepteres, at der er vakant plads i udvalget, og at bestyrelsen arbejder for at bruge
DIF/IKC juridiske ekspertise (ordens- og appeludvalg).

Ad 9) Valg af kritiske revisorer samt revisor:
a) Kritisk revisor er på valg for 1 år. Herdis Linde Jensen - Villig til genvalg. Valgt
b) Kritisk revisor er på valg for 1 år. Ove Jensen - Villig til genvalg. Valgt
c) Valg af reg./statsautoriseret revisor. Bestyrelsen indstiller genvalg af Ernst & Young. Valgt
Ad 10) Behandling af indkomne forslag.
Der er tre indkommende forslag. (Forslag vedr. Licensændring er behandlet tidligere)
Der er 2 forslag vedr. tilpasning af lovene
Første forslag:
Dirigentens konkretiserer, at der faktisk er tale om 2 elementer, der kan vedtages eller
afvises uafhængigt af hinanden.
1. Del af Forslaget (ændring af §9 stk. 6) Forkastes
Der var ingen personer fra elitevest tilstede til at fremlægge forslaget.
Kommentar fra Søren H.K: Lovteksten er i bestyrelsens optik meget rammende, og derfor mener vi
ikke, at der bør laves ændring.
Dirigenten konkretisere, at der pt. ikke er nogen umiddelbar grund til at ændre lovteksten på
baggrund af, hvad der allerede står.

Første del af forslaget - Forkastes
2. Del af forslaget (udvidelse af §9 stk. 7 udvides med et nyt afsnit)
Formand, Søren H.K: Punktet er blevet diskuteret i bestyrelsen, og i vores optik er der
tale om en præcisering. Så det kan sagtens tilføjes lovene.
Dirigenten: Det præciseres, at der igen er tale om to elementer. Funktionsbeskrivelse og
at alle stillinger skal slås op.
Tarik Setta, Hwarang Rødovre Taekwondo: Det giver fint mening med en offentlig
tilgængelig funktionsbeskrivelse, så vi ved, hvad der kan forventes af de ansatte. Men vi
stod fornyeligt med en mulighed for at ansætte en landstræner, der havde flere tilbud på
hånden. Hvis vi først skulle slå stillingen op og afvente en frist, så var den mulighed
forpasset. Så jeg er ikke fortaler for, at alle stillinger nødvendigvis skal slås op.
Forslaget opdeles i to. Det vedtages, at der altid skal forlægge en offentlig tilgængelig funktionsbeskrivelse
for ansatte i forbundet.
Det forkastes, at alle stillinger skal slås offentlig op.
Andet Forslag
Ændring af § 13. Ændringsforslag går på, at § 13, Stk. 2 helt udgår- Forkastet
Søren H.K: Ordens- og Amartørudvalg har selv kommenteret, at der er behov for at kunne
afvise sager, der ikke giver mening at forholde sig til, når der er afgivet beslutning i et andet
udvalg. Bestyrelsen kan derfor ikke tilslutte sig forslaget.
Forslaget stilles til afstemning.
Forslaget er enstemmigt forkastet
Ad 11) Eventuelt
Dirigenten: Hører om der er mere til Evt. Da dette ikke er tilfældet, takker han for i dag.
Afgående Formanden (SHK):
Takker for deltagelsen.
Takker Birthe Mikkelsen og Kasper Bolmgren
Begge to får en ekstra erkendtlighed i form af et par flasker vin.
Der takkes for det gode arbejde til Søren Herlev, der får en ekstra erkendtlighed i form af vin.
Søren Gøtzsche takkes desuden for sin fremragende indsats som dirigent.
Held og lykke til den nye bestyrelse!
Dirigenten: Takker for alles deltagelse og for en god og behagelig stemning.
Tak for i dag – kom godt hjem.

Mødet afsluttes kl. 12.30
Dirigent (Søren Gøtzsche),

Referent (Kasper Bolmgren),

1. note
Grundet Covid-19 er underskrifter fra bestyrelsen og revisor lavet online (Nemid).
Herdis Linde Jensen, Svendborg Taekwondo:
Der mangler underskrift fra et medlem, hvad er grunden?
Svar: en af bestyrelsesmedlemmer har beskyttet adresse og har derfor ikke kunne modtage
dokumenterne
Flemming Jensen, Vejle Taekwondo: Godt arbejde af bestyrelsen
2. Note
Kommentarer fra intern revisor:
Ros til Bestyrelse, klubberne og medlemmer.
Der er styr på det! – det er gennemsigtighed, alt er overskueligt.
Der er en kommentar til, at det budgetteret medlemstal ikke stemmer overens med budgettet, hvilket er
ærgerligt.
Det virker lidt underligt at afholde møde med kun en person i et betalt mødelokale.
3. Note
Formand, Søren H.K: Økonomien har en stor betydning i de strategiske aftaler. Forbundet skal derfor være
skarpe i den kommende strategiperiode.
4. Note
Herdis Linde Jensen, Svendborg: Jeg er slet ikke enig i forslaget. Vi er et fællesskab, og vi skal hjælpe
hinanden. Vi skal støtte hinanden og hjælpe den brede forsamling. Klubberne bør støtte forbundet, så alle
kan være med.
Tarik Setta, Hwarang Rødovre: Vi er en klub med mange børn. De fleste deltager til stævner i DK. Og det er i
vores optik breddestævner. Men hvis det undermineres, og gøres dyre, bliver det svært for dem at stille op.
– derfor er jeg ikke enig i forslaget.
Formand, Søren H.K: tak for dit forslag (Læs; Claus Thomsen), og tak for at starte debatten. Hvorledes
kommissorium ordlyd har været som nævnt, er ikke korrekt. Der mangler ligeledes et vedhæftet
rammebudget. Det handler om en kulturændring, og det tager tid. Men godt at der kommer debat.
Jeg synes ikke, at der skal stemmes for forslaget.
Søren Herlev, Nørrebro Taekwondo: Ros til Claus for at få dette sat på dagsorden. Der er behov for en
ændring.
Mickey Svendsen, Risskov Taekwondo: Enig i, at vi ikke skal stemme for. Det vil være synd for den nye
bestyrelse at skulle starte med det her.
Claus Thomsen, Ballerup Kampsport Center: Forklarer hvilket kommissorium, der er arbejdet udfra. Der skal
være penge til udvikling, det skal bare ikke løbe løbsk. Det hele skal gøres på et ordentlig grundlag.

Søren Gøtzsche: Det lyder til at indlægget har givet debat og bør måske tages med til en videre proces i den
nye bestyrelse, så der arbejdes udfra et oplyst grundlag.
Søren H.K: Bestyrelsen har været udfordret omkring stævnerne, men derfor er der mere i en licensændring
end som så. Men det er korrekt set af Claus, at vi er nødt til at forholde os til udfordringen. Dertil skal det
siges, at WT også vil komme med noget angående deres GMS.

5. note
Video hilsen fra Franz Hammer til Søren H, K.
Søren Herlev, Nørrebro Taekwondo:
Tak for din store indsats Søren. Du har gjort, at vi står rigtig stærkt fremadrettet.
Søren H.K Overrækkes en gaveæske og et stort bifald for sit arbejde.
Herdis Linde Jensen, Svendborg TKD:
Tak for dit store arbejde, du har været en god samarbejdspartner, og det er vi glade for.
David Cooper Esbjerg TKD: En besked til bestyrelsen: efter i overtog fra den tidligere bestyrelse, var der
meget arbejde. Men hvor har i været gode. Du (Søren H.K) vil altid have en speciel plads i mit hjerte. Tusind
tak for dit store arbejde

Søren H.K takker for hilsner og ønsker den nye bestyrelse alt held og lykke

