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Referat af repræsentantskabsmøde lørdag den 26. juni 2021. 

 

Mødets dagsorden:  

1) Valg af dirigent:  

a) Valg af referent.  

b) Vedtagelse af forretningsordenen HER 

2) Formanden aflægger bestyrelsens beretning HER 

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab HER 

a) Gennemgang af udtalelsen fra de kritiske revisorer  

4) Vedtagelse af forbundets strategi for kommende periode HER 

 a) Strategiaftaler 2018-2021 HER 

  b) Organisationsdiagram HER 

5) Vedtagelse af rammebudget for kommende regnskabsår HER 

 a) WT, Global Membership System (GMS) 2022 HER 

b) Licensernes størrelse fastsættes. 

6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 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 2 kritiske revisorer 

9) Behandling af indkomne forslag 

10) Eventuelt 

  

https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Referater/2021/Rep_2021/Pkt%201b%20Forretningsorden_Repraesentantskabsmoede_DTaF.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Referater/2021/Rep_2021/Rev_Ledelsesberetning_2020.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Referater/2021/Rep_2021/Aarsrapport_2020_DTaF.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Referater/2021/Rep_2021/Strategiaftalen%20i%20overskrifter.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Referater/2021/Rep_2021/Strategiaftalen%20i%20overskrifter.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Referater/2021/Rep_2021/DTaF_Kasper%20evaluering_110121.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Referater/2021/Rep_2021/DTaF_Kasper%20evaluering_110121.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Love_Politikker/organisering_DTaF_rep.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Referater/2021/Rep_2021/Rammebudget%202022.xlsx
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Referater/2021/Rep_2021/Rammebudget%202022.xlsx
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Referater/2021/Rep_2021/World%20Taekwondo%20Global%20Membership%20System%20(GMS)%20Bylaws%20December%202020%20Restatement.pdf
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Referat af repræsentantskabsmøde lørdag den 26. juni 2021. 

(Oprindelig dato for mødet lørdag 29. maj 2021) 

 

Formanden byder velkommen. 

 

Punkt 1: Valg af dirigent 

Søren Gøtzsche (SG) blev enstemmigt valgt 

Konstaterer, at repræsentantskabsmødet afholdes for sent, mødet skal afholdes i april /  maj. Er der 

indvendinger imod at repræsentantskabsmødet afholdes alligevel?  Ingen indvendinger 

Der skal gøres opmærksom på, at alt hvad I siger bliver optaget og sekretariatet laver et referatet 

efterfølgende. 

Er der indvendinger imod dette?    Ingen indvendinger 

Frans Hammer (FH) næstformand i DIF har meddelt, at han kommer senere. 

Punkt 7.  

Sidste år blev det på repræsentantskabsmødet besluttet, at man skulle forsøge at indgå et samarbejde med 

DIF angående placering af Appeludvalget hos dem. 

Dirigenten spørger om der er 5 kandidater til Ordens- og Amatørudvalget i år?  Det er der 

Spørgsmål til bestyrelsen om de kan godtage der vælges 5 kandidater til Ordens- og Amatørudvalget  

Det godtager bestyrelsen 

Forslag 5 til 20 betragtes som et sammenhængende forslag, da det omhandler Ordens- og Amatørudvalget 

Valg af stemmetællere foregår ved behov 

Der er 31 stemmeberettigede til stede 

Der er ikke yderligere bemærkninger til dagsordenen. 

 

1a)  Valg af referent 

Sekretariatet og Connie Boeriis 

1b)  Vedtagelse af forretningsordenen  

     Vedtaget 
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Punkt 2: Formanden aflægger bestyrelsens beretning 

Kan læses på DTaF‘s hjemmeside 

Herdis, Svendborg:  Navneskilte på bestyrelsen ønskes. 

 Det er godt at der bliver fokus på bredden, da man er nødt til og have en god fødekæde for 

at kunne få eliten. 

Der er i mange år brugt en del penge på eliten, men bredden mangler også midler. 

TEU-Teknik har valgt at ændre på konstellationen ved trænernes kontraktudløb, det vil jeg 

gerne høre mere om? 

 Studser over de få klubber der har betalt licens. 

 Ved gennemgang er det konstateret, at der er 23 klubber der slet ikke har betalt licens og 

nogle klubber der normalt har over 300 medlemmer kun har betalt for 80. 

 Kan det være årsagen til, at vi ikke kan få pengene ind i år? 

 Forbundsblade er en god ide. 

  

Bodo: Kontrakterne er forlænget 1 år. 

 Persongalleriet er det samme, men der er flyttet lidt rundt på kasketterne 

SG: Der står i vedtægterne, at alle der udøver Taekwondo skal have en licens. 

Formanden: Håber at alle indløser licens, da det er vigtigt for foreningslivet. 

SG:  Andre der har bemærkninger? 

Claus, Ballerup: 

  Takker bestyrelsen og alle de andre udvalg. 

 Forbundsblade – god ide. Skal det være ”hard copy” eller digitalt. 

 Fokus på kommunikation – fedt 

 Ros til udviklingskonsulenten. 

 Ris til udviklingskonsulenten: Husk nu der findes mange der ikke er på Facebook. 

 Mener DIF, forbundet og klubberne har sovet i timen. Kunne have lanceret online træninger 

efter et fast skema. Forbundet har dygtige trænere og (under Corona-nedlukning) passive 

udvalg der kunne have lavet online undervisning. 

 Rekruttering kræver meget mere arbejde end fastholdelse. 

 

Bodo: Siden jul er der sat aktiviteter i gang vedr. forbundsbladet. 
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Jesper, Tommerup: 

 En opgave om kommunikation ang. licenser i forbundet. 

 I alle de andre sportsgrene min søn dyrker eller har dyrket bliver vi aldrig spurgt om licens til 

forbundet, den bliver opkrævet sammen med kontingent. Det har man ikke valgt at gøre i 

TKD. 

En opgave til den kommende bestyrelse kunne være: 

En fælles ramme for hvordan kommunikerer vi ud om licens så vi undgår at stå i denne 

situation? 

David: Tak til Claus og Herdis for konstruktive forslag. 

SG: Andre bemærkninger   Ingen  

 Bestyrelsens beretning    Godkendt 

 

Punkt 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab  

Birthe: Se DTaF’s hjemmeside 

 3 bestyrelser har været involveret i regnskabsåret. 

 Den udsendte årsrapport blev detaljeret gennemgået 

SG:  Nogle bemærkninger? 

Herdis: Formandsmøde er det noget, der er planlagt til efteråret? Ja 

Claus, Ballerup: 

Spørgsmål angående note 8 besvaret af Birthe 

SG: Yderligere bemærkninger?   Ikke tilfældet 

3a): Gennemgang af udtalelsen fra de kritiske revisorer  

Gennemgået af 1 intern revisor på grund af Covid-19 

F.eks. konstateret ulæselige bilag, der henvises til, at bilag skal være i PDF format eller let 

læseligt med dato, kilometertal og beløb. 

 Regnskabet godkendt 

 

    

10 minutters pause 
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Punkt 4: Vedtagelse af forbundets strategi for kommende periode 

SG:  Info - Frokostpause kl. 12-13 

Info – Tarik Setta, bestyrelsen har meldt afbud i går pga. sygdom 

Mikkel: Se DTaF’s hjemmeside    Vedtaget 

 Se bilag 1 for præsentation: HER 

  

4a) Strategiaftaler 2018-2021  

 Se DTaF’s hjemmeside    Ingen gennemgang 

4b) Organisationsdiagram  

Se DTaF’s hjemmeside    Ingen gennemgang 

SG: Kommentarer? 

Herdis: Spørgsmål om udvikling af ny licensstruktur.  

Regnskabet viser jo hvad pengene går til  

Formanden: Ønsker en bedre fortælling for folk om licensen. Vi tager den senere 

SG: Yderligere kommentarer? 

Claus: Godt spor 1 fremhæver fastholdelse 

 Vi skal se indad og udad – ikke opad til WT 

 Vi skal måske holde selvforsvarskurser, vi skal kigge på hvad de unge gerne vil (MMA) 

Der er meget kamp og konkurrence i sporene. Der er kun ca. 15% der deltager i 

konkurrencer. 

SG: Andre kommentarer?    Ikke tilfældet 

 

Frans, DIF: Kontaktperson til TKD. 

 DIF er i øjeblikket optaget af 2 ting: 

Strategiaftaler og hvordan kommer vi igennem Coronakrisen. 

Sommerpakken kan være noget for sommerlejren 

Foreningspuljer kan søges  

Der er i øjeblikket mange frie midler der kan søges. 

Bekymring for om de frivillige kommer tilbage og dem der ikke kommer i foreningerne. 

Strategiaftaler har før været bagud skuende, det forsøges vendt. 

https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Referater/2021/Rep_2021/Bilag_Til_Referat/Præsentation%20af%20alle%203%20spor%20i%20strategiaftalen%2022-25.pptx
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Medlemstal 

Skal give mening for foreningerne. 

Initiativpulje 

Takker for indsatsen, både foreningerne og bestyrelsen. 

 

Herdis: Hvordan håndterer man det i en lille forening med f.eks. kun 5 medlemmer med 

udfordringer? 

FH: Der er mulighed for at søge nogle ekstra midler som specialforbund. 

Herdis: Kunne det f.eks. være at instruktørerne blev specialuddannede? 

FH: Ja 

SG: Andre spørgsmål?    Ikke tilfældet 

 Tak til Frans. 

David: Takker Frans og forsikrer om, at bestyrelsen vil sørge for der kommer midler til bredde. 

SG: Frokost, indtil kl. 12.50  

SG: Mødet genoptages  

Formanden: Den nye formand for DIF, Hans Natorp sender ønsket om et godt møde og en god sommer 

 

 

Punkt 5: Vedtagelse af rammebudget for kommende regnskabsår 

 Se udkast på DTaF’s hjemmeside    

  

Specifikation af tallene vedr. spor 1 > 3: Total på kr. 1.385.000 

Spor 1: Børn- og ungefastholdelse (vækst): 

Udviklingskonsulent (420). klubmøder (50), materialer og lign. til ny konkurrencestruktur 

(50), aktivitetsmidler til ungegruppen (35), uddannelsesmidler (60), Get2Sport (65) = Total 

680.000 kr. 

Spor 2: Organisationsudvikling og kommunikation: 

 Mødevirksomhed (30), behovsanalyse (20), kommunikationsstrategi (10) = Total 60.000 kr. 

Spor 3:  Talent- og elite: 

 UC (325), landsholdstræner (200), uddannelse (50), mødeaktivitet (20), materialer (20), 

træningssamlinger (30) = Total 645.000 kr.    



 

Side 7 af 11 

 

 

SG: Kommentarer?    Ingen 

 Rammebudget 2022 med et resultat på 0   Godkendt 

5a) WT, Global Membership System (GMS) 2022  

Se DTaF’s hjemmeside 

David: Fortæller om GMS 

Se bilag 2 for præsentation: HER 

 Krav om implementering inden 31/12-2021 

 Bestyrelsen laver en national implementeringspolitik 

 National GMS administrator 

Herdis: Mener det skal undersøges nærmere og tage det op på formandsmødet i efteråret 

Jesper: Hvordan forholder andre lande sig til det? 

David: Ved ikke men det kan man undersøge. 

 Alle lande har jo på et tidspunkt godkendt det. 

SG: Det kommer til at gælde, hvis man fortsat vil være medlem af WT. 

 Der skal komme noget materiale og diskussionen bør stoppes her. 

 Er der yderligere kommentarer hertil. 

Claus: Penge? Der står at betale. 

 Det er allerede steget siden vi hørte om det. 

 Jeg kommer ikke til at betale til WT. Så bliver jeg medlem af DGI. 

 Opfordrer bestyrelsen til at tænke sig godt om. 

SG: Yderligere  kommentarer  

 Bestyrelsen tager dette og notater til efterretning   

 GPDR skal også tages i betragtning   

5b) Licensen fastsættes uændret   Vedtaget 

 

Punkt 6: Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter  jf. §9 

a) Ikke på valg (valgt 2020) 

 b) Ikke på valg (valgt 2020) 

https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Referater/2021/Rep_2021/Bilag_Til_Referat/GMS%20%20(GLOBAL%20MEMBERSHIP%20SYSTEM)%20Rep.mødet%20Version%202.pptx
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 c) Genvalg       (valgt 2021 for 3 år) – Tarik Setta  

 d) Ikke på valg (valgt 2019) 

 e) Ikke på valg - Tina trækker sig – Jesper Nielsen, Tommerup vælges for 1 år 

 f) Ikke på valg (valgt 2020) 

 g) Genvalg (valgt 2021 for 3 år) – Bodo von Münchow 

 h) Ledig - Ingen forslag 

 i) Ledig - Ingen forslag 

 Formanden appellerer til forsamlingen om at melde sig som suppleant. 

 Tina trækker sig før tid, af private årsager.  

Det ligger hende meget på sinde at begrunde det for forsamlingen 

Formanden: Foreslår Jesper Nielsen, Tommerup i stedet for Tina   Det vil han gerne 

SG:  Er der nogle der er villige til valg som suppleant? 

Forsamlingen spørges om det kan accepteres at der er 2 vakante poster som suppleanter. 

Det accepteres 

 

Punkt 7: Valg til Ordens- og Amatørudvalget jf. §11 

SG: Ønsker forsamlingen at forslaget om DIF’s Appeludvalg trukket? 

Claus: Ønsker en begrundelse for hvorfor? 

Formanden: Det er fra repræsentantskabet 2020 pålagt bestyrelsen at finde en anden ordning. 

DIF er den mulighed vi har fremlagt. Hvis repræsentantskabet ønsker et Ordens- og 

Amatørudvalg trækker bestyrelsen forslaget. 

Jesper Kristensen, Ålborg:  

Har fundet de 5 medlemmer der skal til. 

Vi skal ”rydde op” i eget hus først. 

Forslaget fra bestyrelsen trækkes  

 a) Ikke på valg (valgt 2020) – Morten Jensen, Helsinge 

 b) Ønsker ikke genvalg (valgt 2021) Lotte Damsgaard, Thisted valgt for 1 år  

 c) Villig til genvalg (valgt 2021) – Jesper Kristensen, Aalborg  

 d) Ønsker ikke genvalg (valgt 2021) Michael Duelund, Fredericia valgt for 2 år 

 e) Villig til genvalg (valgt2021) – Gitte E. Gregersen, Tommerup valgt 
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f) Ledig (valgt 2021) - Jim Mortensen, Vejle valgt for 1 år 

 

Punkt 8: Valg af revisorer 

8a)  Valg af registreret eller statsautoriseret revisor jf. §21    

 1) Bestyrelsen indstiller genvalg af Ernst & Young  Valgt 

8b) Valg af to kritiske revisorer 

 1) Herdis Linde Jensen, Svendborg   Valgt 

 2) Ove Jensen, Nordborg    Valgt 

 

Punkt 9: Behandling af indkomne forslag  (28 stemmer ) 

2) Lyngby  21 imod, 1 for, 6 undlader at stemme  Forkastet  

  Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.    

Herdis:  Imod da man mødes 

Jakob, København: Støtter forslaget da det evt. kan få flere til at møde   

Claus:  Kan evt. sende live fra repræsentantskabsmødet 

3) Gladsaxe   0 for, 28 imod    Forkastet 

4) Bestyrelsen  15 for, 7 imod, 6 undlader at stemme  Vedtaget 

5-20) Bestyrelsen     Trukket 
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Punkt 10: Eventuelt                           

 Bestyrelsen opfordrer til at tilmelding til sommerlejr sker hurtigst muligt, da der er 

bekymrende få tilmeldte 

Herdis:  Der har været problemer med Corona tiltag, derfor har mange valgt andre løsninger. 

Formanden: Der er test på lejren. 

SG: Flere spørgsmål eller kommentarer? 

Herdis: Tak for indsatsen. I har gjort et godt arbejde. 

Formanden: Afsluttende bemærkninger. 

Tak for indsatsen til dirigenten – gave gives. 

 Tak for de pæne ord til Herdis. 

 Prøv at se bort fra alle de gamle fraktioner. 

SG: Mødet sluttes med ønsket om at alle kommer godt hjem  

  



 

Side 11 af 11 

Mødet sluttede klokken 14:30. 

 

 


