Referat af bestyrelsesmøde d. 28. marts 2021
Sted:
Online på Zoom
Tidspunkt:
20:00 – 21:30
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)
Der skulle oprindeligt have været afholdt ordinært bestyrelsesmøde, men grundet flere udfordringer ifm.
afholdelse er mødet om konverteret til et kort onlinemøde hvor kun de allervigtigste punkter blev
behandlet.
Gradueringsudvalget
Bestyrelsen ønsker at Dansk Taekwondo Forbund skal være et forbund for alle dets medlemmer, derfor
forventer Bestyrelsen, at dets bestyrelsesmedlemmer såvel som udvalgsmedlemmer til enhver tid skal
behandle konfliktsager i DTaF på en neutral og upartisk måde. I de sidste tre måneder har Bestyrelsen
desværre ikke oplevet Gradueringsudvalget værende upartisk og neutrale i en verserende konfliktsag.
Bestyrelsen har haft en oplevelse af at Gradueringsudvalget har forsøgt at påvirke Bestyrelsens konklusion
af sagen i en retning, der ikke har haft til hensigt at tilgodese den anklagede, hvilket ikke stemmer overens
med DTaF’s værdigrundlag om et forbund for alle dets medlemmer. Bestyrelsen har haft har svært ved at
se hvori man har sikret en ordentlig sagsbehandling under Gradueringsudvalgets håndtering af sagen,
hvilket Bestyrelsen har haft påpeget gentagende gange i sagsforløbet over for Gradueringsudvalget.
Bestyrelsen er derfor dybt bekymret for om behandlingen af fremtidige sager under det nuværende
Gradueringsudvalg, vil blive håndteret på samme måde. Bestyrelsen ser sig derfor nødsaget til at nedlægge
Gradueringsudvalget, gældende d.d.
Der vil blive arbejdet på sammensætning af et midlertidigt gradueringspanel som kan bistå den kommende
sommergraduering, samt der vil blive indkaldt til stormøde vedrørende forbundets fremtidige gradueringer.
TKS som er ansvarlig for Gradueringsudvalget vil fremadrettet være kontaktperson indtil et nyt
gradueringsudvalg er blevet oprettet.

Tilbud fra det koreanske kulturministerium om at sende en koreansk stormester til Danmark
DC vil undersøge hvad tilbuddet helt konkret indebærer og herefter melde tilbage hvorvidt det kan have
interesse for Taekwondo Danmark.
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Repræsentantskabsmødet 2021
Planlægning er i fuld gang.
Formandskongressen er planlagt til afholdelse i år. I år skulle indholdet af den kommende strategiaftale
have været drøftet. Bestyrelsen kan dog have sin tvivl om hvorvidt det giver mening at afholde
Formandskongressen i år, hvor det formodes at klubberne har nok at se ift. de udfordringer corona har ført
med sig, samt om det er overhovedet er muligt grundet evt. gældende restrektioner. Der vil i stedet blive
afholdt 3 online informationsmøder om den kommende strategi og Bestyrelsen vil senere drøfte
mulighederne for afholdelse af Formandskongres i efteråret.

Med sportslige hilsner
Bestyrelsen i DTaF
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