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Sted: 

Nyborg Strand Hotel 

Østerøvej 2 

5800 Nyborg 

 

 

Tidspunkt: 

Kl. 09:00 – 17:30 

 

 

Deltagere: 

Bestyrelsen: 

Mireille Enggaard Kempf (MEK) 

Tarik Setta (TS) 

David Coupar (DC) 

Søren Dall (SD) 

Bodo von Münchow (BVM) 

Tina Kim Sloth (TKS) 

 

 

Afbud: (Meddeles senest 1½ døgn forinden mødet) 

Michael Gandø (MG) – deltager via Zoome kl. 09:00 – 12:00. 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af referent 

TKS 

 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

GODKENDT 

 

 

3. Orienteringsrunde: 

 

MEK: 

Der er blevet brugt en del tid på at få overblik over det kommende strategiarbejde med DIF. 

Derudover har der også været et par dialogmøder med DIF om det kommende samarbejde som ny 

formand. 

Ansøgninger til stillingen som udviklingskonsulent er blevet gennemgået – der skal nedsættes et 

ansættelsesudvalg. 
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TS: 

Kamp: 

Kamp har utrolig svært ved at gennemføre træningsarrangementer. Indtil videre er tre 

træningslejre blevet aflyst grundet Covid19. 

EM for senior i OL-vægtklasser er annonceret til at skulle afvikles i december 2020, men der er 

fortsat ikke modtaget outline for mesterskabet. Vi kender derfor ikke rammerne for stævnet, og ej 

heller om det bliver afviklet. 

Vi tager alle forholdsregler i forhold til træning. Derfor vil vi, såfremt vi oplever usikkerhed, aflyse 

planlagte fælles træninger med landsholdet, og i stedet henvise til klub og UC træning. 

Kadetmesterskab 2020 bliver uden dansk deltagelse grundet Covid19 restriktioner og smittefare. 

 

Landsholdet har brug for Daedo 2 træningsudstyr. Det er uholdbart at vores landshold ikke har 

optimale træningsmuligheder. Der er derfor ansøgt om ekstraordinært tilskud til indkøb af 

nødvendige træningsudstyr. 

 

Nordiske Mesterskaber i Rødovre forsøges udskudt til senere på foråret 2021 i stedet for at aflyse. 

Vi tror ikke det bliver realistisk at afvikle stævnet i januar 2021. 

 

 

MG: 

Teknik: 

Der er i denne weekend en landsholdssamling i Skanderborg, som er baseret på Battletræning. 

Det har dog været ualmindelig vanskeligt at skaffe dommere hertil. 

 

Der tilmeldt et mindre dansk landshold til ”Online 2020 World Taekwondo Poomsae 

Championships”. 

 

TEU har haft møde 25. august og herefter har der ikke været megen aktivitet, da 

udviklingskonsulenten opsagde sin stilling og bestyrelsen var beskæftiget med andre udfordringer. 

Kasper og Kristoffer har lavet set up for ny UC og skulle netop i gang med dialog omkring nye 

kontrakter.  Jeg har udfordringer med arbejdsindsats i TEU. Kunne godt bruge en mere indtil en ny 

konsulent er velfungerende. Og herefter reducerer med en igen. 

 

Der skal overvejes LHL for 2021-2022. Kontrakter udløber. 

 

Uddannelsesudvalg: 

Der skal laves ensartede struktur og rammer for undervisere og tilknyttede organisatoriske 

personer. Hvem er med, hvordan er de ansat (kontrakter), hvordan aflønnes der. Hvor hører ETU 

til. Bestyrelsen skal godkende et budget.  MEK indkalder til ”oprydningsmøde”. 
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DC: 

Para: Møde med Jonas Schmidt Para Sport Denmark som er den ansvarlige. DTaF har oprettet en 

undermenu på hjemmesiden til information til Para. 

 

Turneringsudvalget: Online møde d. 5.10, sammen med Kim Drube og Michael Gandø. Kim ønsker 

at hjælpe turneringsudvalget. Michael og David tilkendegiver at det er en god ide. 

Der skal udarbejdes en stillingsbeskrivelse til Administrator / Leder for teknikstævner.  

Der blev udført en kontrol af kamp/teknikudstyret i Fredericia.   

  

DTaF har afholdt et sekundantkursus i DK med total 38 sekundanter fra hele verden og 12 fra 

Danmark.   

 

Dommer kamp: De fleste I/R´s har nu GOL licens. Vi har holdt onlinemødet i kamp 

dommerudvalget. Referatet ligger på DTaF’s hjemmeside. Flere internationale dommere har 

allerede deltaget i Online Refresherkursus. 

 

 

TKS: 

COVID-19: 

Hver gang regeringen kommer med nye retningslinjer går der rigtigt meget tid på at få skabt et 

overblik over de ændringer (samt fortolkningerne heraf) Kulturministeriet og DIF melder ud. Både 

fordi retningslinjerne ofte ikke er tilgængelige lige så snart de bliver meldt ud, men også fordi der er 

rigtig mange gråzoner forbundet med retningslinjerne. Derfor kan det virke som om DTaF halter 

bagefter med udmeldingerne. Dette skyldes, at DTaF ikke ønsker at give en konkret udmelde, for så 

dagen efter at trække den tilbage igen, da dette bare kan skabe endnu mere forvirring. 

DIF er en rigtig god sparringspartner, som DTaF gør brug af. Hver gang nye restriktioner meldes ud 

har DIF efterfølgende afholdt webinar for specialforbundene, hvor restriktionerne uddybes og man 

kan stille spørgsmål. Dette har fungeret rigtigt godt. 

TKS ved at det er en meget vanskelig tid vi er havnet i og ved at det er svært for mange klubber, at 

kunne køre hold når man er underlagt en masse restriktioner. Men vi skal være rigtig glade for, at vi 

har fået lov til, at idrætten kan fortsætte. Sker der et smitteudbrud i bare én sportsgren risikerer 

alle sportsgrene i DK at skulle lukke ned. 

Derfor bliver TKS også stolt over Taekwondo Danmark når hun (på FB) kan se den kreativitet og 

velvillighed klubberne udøver, for at passe rigtigt godt på hinanden og samtidig forsøge at holde 

klubberne kørende i denne svære tid. 

 

Kampsport på tværs: 

DTaF samarbejder med andre kampsportsgrene og der arbejdes på at få inkorporeret dette 

samarbejde i det kommende strategiarbejde, da dette øger muligheden for at få DIF’s godkendelse 

af de nye strategiske spor. Normalt vil forbundene mødes til sparring og videns udveksling og 

herefter vil meget af arbejdet ligge hos udviklingskonsulenten. Men i og med at vi ikke har nogen 

udviklingskonsulent ansat vil TKS deltage i de møder som udviklingskonsulenterne afholder i 
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forbindelse med kampsport på tværs, således at taekwondo ikke bliver koblet helt af denne 

arbejdsproces. 

 

 

4. Konstituering af ansvarsområder 

I forbindelse med det kommende strategiarbejde har bestyrelsen valgt at reformere og 

omstrukturere forskellige områder. 

En enig bestyrelse valgte at oprette en næstformandspost. Dette med henblik på at sikre en 

beslutningsdygtig bestyrelse såfremt formanden pludselig ikke kan varetage sin funktion. 

 

MEK:  Formand, Internationalt samarbejde, Sekretariatet, Ansættelser, PR og 

Kommunikation. 

 

DC:  Næstformand, Para, Dommerudvalget, Økonomiansvarlig 

 

TS:  Elite Kamp, Sponsorudvalg. 

 

BVM:  Breddeudvikling. 

 

TKS:  Covid19, Ny licensreform, Gradueringsudvalget. 

 

SD:  Stævneteknikansvarlig, Turneringsudvalgsansvarlig, IT-ansvarlig. 

 

MG:  Elite Teknik, Antidoping Danmark, Uddannelsesudvalget. 

 

 

5. Drøftelse af e-mails 

Både @taekwondo.dk og @taekwondodenmark.dk er i brug, hvilket har skabt en del forvirring de 

sidste tre måneder. Bestyrelsen blev enig om at fortsætte med @taekwondodenmark.dk, da denne 

er mest brugervenlig samt forbundet med færrest sikkerhedsbrister. 

Alle i bestyrelsen vil i den kommende tid overgå til @taekwondodenmark.dk. Der vil blive meldt 

offentligt ud lige så snart de nye mailadresser tages i brug. 

 

6. UCØ-kontrakt 

UCØ har ikke kunnet få udbetalt et tilskud på 20.000 kr., da udfærdigelse af ny kontrakt mangler. 

Udbetaling af tilskuddet er undtagelsesvis blevet godkendt, samtidig med at UCØ er blevet bedt om 

at indsende ny kontrakt hurtigst muligt. 

 

7. VM i Danmark 

Der er usikkerhed om hvorvidt det stadig er muligt at afholde VM i Danmark, da WT har stillet 

højere krav til økonomien, da de ønsker deltagelse af flere dommere. MEK undersøger sagen og 

vender tilbage. 
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8. Ny udviklingskonsulent 

Der er i alt indkommet 32 ansøgere til stillingen. Desværre har interne omstændigheder hos den 

tidligere bestyrelse medført, at det først nu er blevet muligt for den nye bestyrelse for at reagere 

på ansøgningerne. DTaF regner ikke med at kunne nå at ansætte en ny udviklingskonsulent før 

01.01.2021. 

 

9. Forberedelse af ny strategiaftale 

Grundet situationen i DTaF’s bestyrelse igennem de sidste tre måneder, er vi bagud med 

udarbejdelsen af den kommende nye strategiaftale for år 2022 – 2025. Der vil derfor blive afholdt 

en arbejdsweekend sammen med DIF, hvor vi gennemgår de nye strategiske spor, samt indholdet i 

disse. Bestyrelsens tanke er, at fortsætte med de nuværende spor, men med ændringer i sporenes 

indhold - i den forbindelse blev der debatteret og foreslået: 

 

 Organisatorisk spor – Hvordan styrker vi den organisatoriske struktur i DTaF?: 

• Ny licensreform – Hvordan kan vi gøre det mere attraktivt for klubberne at 

betale licens? 

• Organisatorisk reformering – Der er bl.a. udpeget en næstformand i 

bestyrelsen. Derudover vil vi kigge på hvordan man bedre kan strukturere 

forskellige udvalg. 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. 

Arbejdet forventes påbegyndt hurtigst muligt. 

• Diversitet – Hvordan kan man opnå en større diversitet i sammensætningen af 

bestyrelsen på tværs af køn, alder, kompetencer etc. 

 

Breddespor – Hvordan kan vi øge medlemsantallet og tilfredsstille forbundets nuværende 

medlemmer? Særligt ift. børne og unge: 

• Get2Sport – Større geografisk udbredelse i hele landet. 

• Stævner for bredden. 

• Sommerlejr. 

• Uddannelser. 

 

Talent & elite spor – Vi har et stærkt teknikhold, samt et kamphold der for første gang var 

dominerende på ungdomssiden til et stort stævne. Denne gode udvikling bremses af COVID-

19, så hvordan kan vi få den positive udvikling tilbage på rette spor igen?: 

• Hvordan kommer vi godt op at stå igen efter krisen? 

• Hvordan får vi generhvervet udøvere, samt fastholdt nuværende udøvere? 

 

  
10. Økonomi 

Birthe udsender snarest muligt materiale til brug for det kommende regnskabsår 2021-2022 til alle 

budgetansvarlige – fristen er sat til 28. november 2020 for levering til Birthe. Det forventes at blive 

behandlet på bestyrelsesmøde d. 13. december 2020. 
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Afregning for kørselsbefordring: Der ønskes ensretning på dette område, da ansatte får mere end 

de frivillige gør. Generelt vil der i fremtiden blive arbejdet på, at få ensrettet så meget som muligt 

ift. kørselsbefordring, honorar mv. 

 

 

11. Kommende møder for bestyrelsen: 

14. og 15. november  Strategiweekend sammen med DIF (alle deltager) 

23. november kl. 09:00 – 11:30 Arbejdssession – Kampsport på tværs (Tina deltager) 

23. november kl. 17:00 – 19:00 Dialogmøde med Team Danmark og DIF (Amir eller Tina) 

13. december  Bestyrelsesmøde 

 

 

 

 

Med sportslig hilsen 

 

DTaF’s bestyrelse 


