
 

 

Opsummering af online møder i bestyrelsen 

 

Sidste planlagte bestyrelsesmøde var sat til d. 9. januar 2021, men blev aflyst grundet forsamlingsforbuddet 

på max 5 personer. Trods corona nedlukning og fravær af fysiske bestyrelsesmøder, har der været godt 

gang i bestyrelsen. Bestyrelsen har holdt en del hasteindkaldt bestyrelsesmøder, for at drøfte verserende 

sager mv.  

Nedenfor ses et samlet overblik, og kort referat af de afholdte online møder i bestyrelsen. 

 

D. 21. januar 2021 blev der afholdt et check-in onlinemøde, hvor der blev fulgt op på evalueringsmødet 

med DIF vedrørende den nuværende strategi. Derudover drøftede bestyrelsen DTaFs retningslinjer for 

øverste elite, behovet for nyt kampudstyr, ny sponsoraftale og indholdet af en eventuel ny licensreform. Til 

sidst blev afholdelse af repræsentantskabsmøde 2021 kort drøftet. Dette planlægges afholdt i slutningen af 

maj 2021. 

 

D. 12. februar 2021 foretog bestyrelsen endnu et check-in onlinemøde, hvor der blev informeret om DIF’s 

tilbagemelding på den kommende strategi. Grundet corona har DIF færre midler at gøre godt med. Derfor 

vil støtten til den kommende strategi også blive afspejlet heraf. Der er endnu ikke sat tal på økonomien, 

men det bliver mindre end vi hidtil har fået i strategistøtte. Specialforbundene kan ændre deres strategi 

indtil 1. maj, hvilket vil sige at vi stadig kan nå at ændre vores målsætninger, således at de økonomisk 

passer til det vi ender med at få tildelt. Bestyrelsen arbejder dog for, at begrænse nedgangen i støtten så 

meget så muligt, ved at løbende være i dialog med DIF. MEK melder ud lige så snart hun ved mere. 

Bestyrelsen har hidtil behandlet en fortrolig klage over et gradueringsberettiget medlem indsendt anonymt 

til Gradueringsudvalget, og forelagt bestyrelsen d. 8/12-2020 med indstilling fra Gradueringsudvalget om at 

medlemmet fratages sin gradueringsret. Denne sag blev første gang behandlet på bestyrelsesmødet d. 

19/12-2020, hvor bestyrelsen dog var i tvivl om dette kunne gøres med baggrund i nuværende 

gradueringsreglement i DTaF. Gradueringsudvalget har efterfølgende gentagende gange appelleret 

bestyrelsen om at agere efter udvalgets ønske, derfor tages sagen endnu en gang op. Bestyrelsen ønsker en 

partshøring i sagen mellem gradueringsudvalget og medlemmet. Derudover drøftes inddragelse af DIF med 

henblik på en juridisk vurdering af sagen. 

Opfølgning af CFR-indberetning blev drøftet. Der ses en stor difference mellem det indberettede CFR tal og 

medlemstallene indberettet til DTaF. Det drøftes hvad der skal til for at mindske denne difference. 

Bestyrelsens medlemmer orienterer til sidst om hvad der er sket siden sidst på deres område. Der har 

været afholdt møder med sportschefen angående kamp-eliten. Ligeledes har der været afholdt møder i 

TEU. På uddannelsessiden drøftes det hvordan man kan støbe et kursus sammen som opfylder kravene til 

diplomtræneruddannelsen, således at man ikke er nødsaget til at tage Træner 1 og Træner 2 når man har 

mange års erfaring med træning af eliteudøvere. På breddesiden ønskes der oprettelse af et breddeudvalg. 

Der vil blive lavet et udkast til en ansøgning herom. 

 



 

 

D. 21. februar 2021 blev der afholdt check-in onlinemøde om licens, samt den verserende sag i 

Gradueringsudvalget. 

DC kunne berette om, at mange klubber ikke har betalt forbundslicens. Trods forståelse for at stort set alle 

klubber lider under corona nedlukningen, så er licensindbetalingen til forbundet en nødvendighed for at 

forbundet kan løbe rundt. Der vil derfor blive sendt en venlig reminder ud til klubberne om at få betalt 

forbundslicensen. 

Bestyrelsen har brugt ekstrem meget tid på henvendelser fra Gradueringsudvalget, som næsten dagligt 

henvender sig til forskellige bestyrelsesmedlemmer, grundet utilfredshed med bestyrelsens håndtering i 

sagen om et specifikt medlems fratagelse af gradueringsret. Gradueringsudvalget er flere gange blevet bedt 

om at redegøre for deres måde at sagsbehandle på, samt hvorfor man ikke har valgt at inddrage det 

pågældende medlem. Bestyrelsen tager derfor kontakt til medlemmet da der ønskes en partshøring 

imellem medlemmet og Gradueringsudvalget før bestyrelsen kan tage endelig stilling til, om medlemmet 

skal fratages gradueringsretten. Derudover anmoder bestyrelsen Gradueringsudvalget om arbejdsro til 

behandling af sagen. 

 

D. 3. marts 2021 blev der afholdt check-in onlinemøde om den verserende sag i Gradueringsudvalget, da 

Gradueringsudvalget tilføjer endnu en klage til sagen. Der er nu således tre anonyme klager (fra samme 

person, som gradueringsudvalget er bekendt med hvem er), som Gradueringsudvalget ønsker lagt til grund 

for fratagelse af medlemmets gradueringsret. Bestyrelsen orienterer Gradueringsudvalget om, at vi finder 

håndtering af sagen for særdeles uhensigtsmæssig, da man hverken har været i dialog med anklagede eller 

givet vedkommende en skriftlig påtale på noget tidspunkt forud for ønsket om sanktionering ved fratagelse 

af gradueringsretten. Derudover påpeger bestyrelsen over for Gradueringsudvalget det problematiske i at 

sanktionere et medlem på baggrund af anonyme anklager. En enig bestyrelse beslutter at sagen skal afvises 

– men indstiller samtidige Gradueringsudvalget til at indkalde alle forbundets højtgraduerede medlemmer 

til et stormøde, hvor holdninger til forbundets gradueringer og gradueringsreglement kan drøftes med 

henblik på revidering af hele gradueringsområdet - så der ikke kan herske tvivl om, hvad der forbundets 

love og hvad der er kutyme – afgørelsens sendes til den indklagede og GU d. 7. marts 2021. 

 

D. 8. marts 2021 blev der igen afholdt check-in onlinemøde om den verserende sag i Gradueringsudvalget, 

pga. at Gradueringsudvalget ikke anerkender bestyrelsen afgørelse. Bestyrelsen er uforstående over 

tilbagemeldingen, da det var bestyrelses opfattelse, at man anmode om at bestyrelsen traf en beslutningen 

vedr. indklaget. Derfor anmoder bestyrelsen Gradueringsudvalget en sidste gang om at forholde sig i ro, og 

ikke sagsbehandle yderligere på sagen førend bestyrelsen har givet en tilbagemelding.  

 

D. 18. marts 2021 blev der igen afholdt check-in onlinemøde om den verserende sag i Gradueringsudvalget, 

da Gradueringsudvalget nu har indledt en partshøring af anklagede. Bestyrelsen har været i dialog med DIF, 

og dette blev drøftet. Det blev besluttet at sende en skrivelse til Gradueringsudvalget, da bestyrelsen 

oplever udvalgets agerende i denne sag, som værende konfliktoptrappende frem for løsnings- og 

dialogorienteret.  

Bestyrelsen afholder online ordinært bestyrelsesmøde d. 28. marts 2021. 


