
Online Referat, 9. juni 2022 fra kl. 20.15 til kl. 21.30 

Fremmødte: Søren Dall, Jesper Nielsen (referant), Tarik Setta, Mireille Enggaard Kempf, David 

Coupar, Bodo von Münchow, Michael Gandø 

1) DM 2022

o Der deltog 110 deltagere til kamp og 138 til teknik.

o Som skrevet i invitationen refunderes deltagergebyr ikke ved afmelding efter 
tilmeldingsfristen..

o Det planlægges at uddele erkendtligheder til DM på kr. 500,- til de udøvere, der har 
udmærket sig internationalt, nemlig Eva Sandersen, Tobias Hyttel, Otto Herlev 
Jørgensen og Edi Hrnic.

2) Sommerlejren – budget fremsendt

o Budgettet er fra 2021. Fremsendte materiale fra arrangørerne var for uspecificeret 
og manglede detaljer. Bestyrelsen ønsker uddybning fra sommerlejrens arrangører 
inden der kan tages en beslutning om ansøgningen. MEK kontakter arrangørerne af 
sommerlejren.

o Der vil blive afholdt et ekstra bestyrelsesmøde, hvor der tages stilling til 
ansøgningen, når materiale fra arrangørklubberne bliver fremsendt.

3) Ændrede arbejdsgange i forbundsadministrationen

o Forbundet har i øjeblikket ingen sekretær. Det medfører at opgaver løses på andre 
måder. Der har været forskellige holdninger mht. at løse opgaven:

- Der ønskes at melde ud via hjemmesiden, at vi er i en overgangsperiode, hvor 
opgaverne struktureres på nye måder.

- Der ønskes at alt kontakt fortsat kommer ind via sekretærmailen.

- Der er behov for øget tydeliggørelse, af hvem man skal kontakte i forbundet 
angående forskellige forbundsrelaterede spørgsmål.

o Der er behov for ekstratid til opgaver indenfor IT. Det aftales at Michael Iversen kan 
bruge fire timer ugentligt på IT-arbejdet, foreløbigt kun i juni måned.

o Kontaktsiden på hjemmesiden bliver udvidet.



4) Telefontid

o Forbundet kan kontaktes i almindelig åbningstid, fortrinsvis mellem kl. 08.00 og kl.
16.00. som stemmer overens med Udviklingskonsulentens arbejdstid. Kontakt
foregår gennem udviklingskonsulentens nummer 40 47 62 35.

5) Eventuelt

o Opsigelser. Der skal udsendes nyhed på forbundets side om at både den
assisterede landstræner i teknik og at sportschefen for teknik har opsagt deres
stillinger. Opgaven ligger ved TEU teknik.

o TEU-teknik arbejder sammen med Landsholdstræner i teknik om ramme for
kommende Landsholdsledelse i teknik.

o Højdangraduering i forbundsregi, Karin Schwartz er til graduering hos Ku-ty Dang
den 18. juni. Bestyrelsen deltager med Michael Gandø.

o TEU Kamp har lavet et oplæg til UC, der planlægges igangsat snart. TEU Teknik vil
drøfte oplægget og se på muligheden for at justere konceptet til Teknik. Økonomi til
dette (teknik) vil skulle drøftes.

o Licensarbejdet er,i samarbejde med Udviklingskonsulenten ,gået i gang for at
komme med et foreløbigt indspark til ny struktur.

o Orientering om udfordringer med at indhente børneattester. Emnet tages op på et
kommende bestyrelsesmøde.




