
 

 

Referat, 25. oktober 2022 fra kl. 20.30 – 21.30 

 

Fremmødte: Jesper Nielsen (referent), Tarik Setta, Mireille Enggaard Kempf, David Coupar, 
Michael Gandø, Søren Dall 

1) Siden sidst – Mireille 

a)  

2) Økonomisk status – Mireille 

a) Lønkørsel er kørt med Poul Eriks hjælp. Materiale fra Birthe er modtaget (en hel palle med 
dokumenter). Disse står nu i Brøndby. 
 

3) Orientering jobsamtaler (Lukket punkt) 

a) Der har været tre til samtale. Én kandidat er mulig. Mireille har drøftelse med Mikkel i 
morgen og der arbejdes videre. Vi venter på den rigtige kandidat. DIF har haft ansøgere til 
en tilsvarende stilling, og disse kan eventuelt indgå i ansøgningspuljen. Dette håndteres i 
overensstemmelse med gældende regler.  
 

4) Ansøgning fra Rødovre TKD 

a) Tarik Setta erklærer sig inhabil, da han har tilhørsforhold til Rødovre. Tarik bemærker dog 
at der allerede er kommentarer om høj pris.  
 

b) Behandlingen af ansøgningen har generel karakter, da samme drøftelse går igen 
(Økonomi). 
 

c) Der forskellige holdninger til om prisen har betydning for stævnedeltagelse. 

d) Stemningen om stævner i Taekwondo-Danmark skal ændres. 

e) Der er problemer med deltagelse i kampstævner i flere, andre lande (Tyskland, Sverige 
m.fl.). 
 

f) Særligt kampstævner har været ramt af COVID-19, da kæmpere ikke har kunne deltage i 
stævner. Teknikstævner har ikke samme problem, da der har været – og stadig bliver – 
afholdt online teknikstævner. 
 
 

5) Invitationen til dialogmødet  

a) Invitationen opdateres med ikke-ledende spørgsmål. Det overvejes også at invitere online 
(hybridmøde) 

 



 

 

 

6) Gradueringsoplæg fra Bodo 

a) Priser skal undersøges ift. reelle omkostninger. Forbundet skal ikke have udgifter forbundet med 

dette. Formanden gennemser oplægget igen. 

7) Møde DIF lørdag 

a) Mødet afholdes i Nyborg og starter kl. 09.00. Forventet slut/aftensmad kl. 18.00. 

8) Evt.  

9) Behandling af pkt. 4 afsluttes, da Tarik ikke deltager i beslutningen. 

a)  Bestyrelsen beslutter at arrangør af Rødovre Cup tilbydes frafald af DTaF-gebyr på 50kr. pr. 

deltager mod at deltagergebyr sættes til 350kr.- Dette ekstraordinære tiltag gøres i håb om at sikre 

afviklingen Rødovre Open efter flere aflyste kampstævner i 2022. 

b) Det bemærkes at man ønsker at drøfte stævnegebyr fremadrettet. 


