
Referat i Ordens og Amatør Udvalget 

Onsdag den 30/6-21 kl. 21.00 

 

 

Deltagere:  

Jesper Kristensen 

Michael Duelund 

Lotte Damsgaard 

Gitte Gregersen 

Jim Mortensen 

 

Afbud: 

Morten Jensen 

 

Dagsorden: 

1. Konstituering, herunder rollefordeling 

2. Forretningsorden. DTaFs love, DIFs appeludvalg 

3. Information om mulig kommende sag 

4. Eventuelt 

 

 

Jesper Kristensen fik opgaven at styre mødet  

Gitte Gregersen blev valgt som referent. 

 

 

1. Konstituering, herunder rollefordeling 

Jesper Kristensen bliver formand  

Gitte Gregersen bliver sekretær  

 

2. Forretningsorden. DTaFs love, DIFs appeludvalg 

Der var en gennemgang af DTaFs love, Kap 6 og 7 for at skabe klarhed, i forhold til udvalgets 

opgaver.  

Jf. disse er vores opgave at tolke lovene og behandle forbundsrelaterede sager. 

 

Flere af paragrafferne bør formuleres om. De er uklare og kan misfortolkes, og nogen er ikke blevet 

opdateret i forhold til udviklingen. 

- I Kap. 6 §18 stk 1 og 3 står der fx Danmarks Idræts Forbunds Apeludvalg – det hedder det 

ikke mere. Nu hedder det DIF-Idrættens Højeste Apelinstans.  

- Kap. 6 §13 stk 1 og 2 er i modstrid med DIF´s love (fx sager om eksklusion)  



- Formuleringen af Kap. 7 er generelt misvisende og kan nemt fejlfortolkes. Dette Kapitel bør 

udspecificeres så tingene står klart og tydeligt.  

 

Jesper Kristensen tager kontakt til Hovedbestyrelsen om dette. 

 

Herefter var der en gennemgang af den allerede eksisterende Forretningsorden for Udvalget. Denne 

blev rettet til.  

Det blev besluttet at få et drev i skyen – Jesper er ansvarlig. 

Skabeloner og tidligere afgørelse skal forsøges fundet – Gitte er ansvarlig 

 

 

3. Information om mulig kommende sag 

Jesper orienterede om en mulig kommende sag.  

Gitte skriver til klageren og beder den pgl om at indbetale gebyr på 500 kr.  

Gitte informerer Birthe om at pengene er på vej. 

Når beløbet er overført DTaF´s konto påbegyndes behandlingen af sagen.  

 

4. Eventuelt 

Jesper sørger for at der kommer info om Udvalget på taekwondo.dk og at der oprettes en mail som 

udvalget bruger. 

 

 

 

 

 
 


