
 

 

Bestyrelsesmøde, lørdag den 17. december 2022 kl. 10.00 – 17.00 

Sted: Glamsbjerghus, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg 

Fremmødte: Jesper (referent), Mireille, Michael, Bodo, Søren, Tarik, David 

Agenda 

1. Status på strategien 
2. Status på ansættelse af ny medarbejder  
3. Anden samtale er afholdt med kandidat i samarbejde med DIF, Kandidat er fuldt ud 

kompetent ift. regnskab. Har stor erfaring med administration ift. foreninger. 
Der forventes at indgå aftale med tredjepart med afklaring og oprydning af regnskab. 

4. Status fra udvalg Oplæg til ny forretningsorden for DTaF (se vedhæftet)  
5. Oplæg om den nye konkurrencestruktur  
6. DM ugen beslutning - svar fra DIF 
7. Sommerlejren 
8. Drøftelse om graduering under DTaF - opfølgning på de tidligere dialogmøder  
9. Brev fra DIF vedr. diversitet 30/70 (se vedhæftet)  
10. Opfølgning på bestyrelsesudvikling i samarbejde med DIF og status div. opgaver fra Pernille 

(DIF) 

1. Status på strategien 
o Overordnet status på strategi ift. rapportering til DIF er givet. Flere besvarelser bør 

omformuleres. Vi skal have afklaret deadline for besvarelse – Udviklingskonsulent 
vender tilbage. Strategien er tilgængelig på www.taekwondo.dk 

o  
2. Status på ansættelse af ny medarbejder  

o Der var 3 gode kandidater til opslået stilling. Anden samtale er afholdt med 
kandidat i samarbejde med DIF. En kandidat er kompetent ift. regnskab. Har stor 
erfaring med administration ift. foreninger. Vi afventer svar.  

o Der forventes at indgå aftale med tredjepart med afklaring og oprydning af 
regnskab. 

o  
3.  Status fra udvalg  

 

o Anti Doping Danmark 
 Der er ingen nye sager. Der sendes link til alle udvalg/udøvere til Anti 

Doping Danmark’s video om Anti Doping. Der bemærkes at mange tilfælde 
drejer sig om amatørudøvere og disses brug af astmamedicin. 

 

 

http://www.taekwondo.dk/


 

 

o Uddannelse 
 Der er færre aflysninger af kurser for f.eks. hjælpetræner og træner 1. 

Kravene til at afholde kurser er meget store, da DIF stiller store krav. 
Udviklingskonsulenten er i dialog med DIF omkring dette.  
Der skal fokuseres på dette, da vi har behov for, at kunne stille med flere 
undervisere. 

 Udviklingskonsulenten er i samarbejde med andre 
kampsportsforbund i gang med at udvikle et 
fælleshjælpetrænerkursus. Men da det vil underminere DTaFs egen 
hjælpetræneruddannelse mener vores uddannelseudvalg, at det er 
uinteressant at fortsætte samarbejdet. 

o Kamp 
 Der er arbejdet med talent UC, der opdateres med erfaringer fra 

eksempelvis VEB. 
 Der er stort behov for at få udøverne (bredde) til at interessere sig for kamp 
 Vollsmose og Team Odense ønsker at opstarte UC i samarbejde. Disse har 

støtte fra Odense kommune. 
 Vejle Taekwondo Klub og Holbæk Taekwondo har også ønske om at opstarte 

UC. 
 UC Vestegnen samt UC Copenhagen arbejder på koncept om at kunne 

opstarte med én ugentlig træning. 
 Elite Vest har også henvendt sig, og der afventes budget for de 10 til 15-

årige. Dette budget kan ikke indeholde Para, hvorfor disse skal adskilles. 
 Kontrakt med Landsholdstræneren er forlænget til og med 2024. 
 Der er kontakt til Team Danmark omkring midler men desværre ingen 

støtte. 
 Der er opnået sølv til VM. 
 Det overordnede mål er at få kvalificeret udøvere til OL. 
 Der kommer dialog om balancering af budgettet til kamp, da der påregnes 

overskridelser. 
 Det bemærkes at 2023 er OL-kvalifikationsår. 
 Der arbejdes med nyt Coach-setup til Landsholdet. Dette meldes ud inden 

nytår. 
o Turnering 

 Kampdel Rødovre blev aflyst. 
 Indbydelse til Esbjerg Cup er online. 
 Der har været afholdt dialogmøde med 15 deltagere om kamp og tiltag. 

Konklusionerne fra mødet vil blive forelagt bestyrelsen. Første fokus bliver 
på puljestævner. 

 Der er lavet kontakt med Sportsdata (fra Østrig) med henblik på muligvis 
afvikling af et prøvestævne i Danmark. SportData har udviklet et 
puljesystem. 
 

 



 

 

 

 Der er ansøgt og modtaget 85.000 kr. fra pulje under DIF til blandt andet 
udvikling af IT-system til afvikling af puljestævner. 

 Økonomi og deltagergebyr til DM 2023 skal afklares i god tid forud for 
afholdelse. 

 Der vil i den kommende tid blive arbejdet på ændringer i Setup for DM 24. 
 Det overvejes om der er mulighed for at afholde et supplerende stævne i 

sammenhæng med DM. 
 Det planlægges at udarbejde et detaljeret reglement for afholdelse af DM. 

o IT 
 DNS flyttes muligvis til ikke-betalingsDNS. På sigt flyttes alle mailadresser til 

at blive @taekwondo.dk. Dermed vil @taekwondodenmark.dk over en 
periode blive udfaset. 

 Tarik og Mikkel arbejder videre med potentiel leverandør  
af medlemssystem til DTaF. 

 Alle udvalgsansvarlige bedes gennemgå informationer på 
www.taekwondo.dk  - Det er vigtigt, at sitet er opdateret med nyeste 
informationer. 

o  
o Dommersektionsudvalg 

 Der har været deltagelse af et større antal Poomsae og Kyorugi dommere på 
IR-kursus i Paris. Resultatet kommer i januar. Der bliver hurtigst muligt 
indkaldt til et dommersektionsmøde i foråret. 

o Budget 
 David udsender mails vedr. godkendelse af udgifter til alle. Disse skal 

gennemgås og besvares af de enkelte udvalgsansvarlige. 
 Info om budgetter rundsendes og alle udvalgsansvarlige skal gennemgå 

disse til godkendelser og budgetlægning. Den overordnede ramme er sat og 
der holdes et fysisk budgetmøde den 29. januar 2023. 

o Teknik 
 TEU teknik er under udvidelse med Kim Nedergaard, og der er drøftelse med 

endnu et medlem om deltagelse. 
 Det igangværende arbejde om nyt UC-koncept, kaldet TUK – 

TalentUdviklingsKoncept er afsluttet og er i høringsfasen. 
 Der er vundet guld til VM i Korea i U30 damer og sammen med andre 

medaljer blev Danmark d. 8. mest vindende nation. 
 Der opslås ledig stilling som Sportschef. 
 Arbejde på udøverkontrakter er afsluttet.  
 Fremadrettede ramme for sponsorer arbejdes der på. 
 Der afholdes møder med Landsholdsledelsen om kommende aktiviteter og 

stævner. 

 

http://www.taekwondo.dk/


 

 

 Der har været ansøgning fra en koreansk træner (tidligere VM guldvinder) 
med henblik som landstræner i primært freestyle. Dette måtte desværre 
afvises, da det økonomiske grundlag kunne ikke tilbydes og grundlaget i DK 
for udøvelse af Freestyle er begrænset. 

o Graduering 
 Der afholdes 8.dan graduering 
 Der planlægges afholdelse af møde i arbejdsgruppen for graduering, der skal 

følge op på processen.  Dette skal udmeldes og mødet planlægges. 
4. Licens 

 Der arbejdes på at udvikle en ny licensstruktur med tre licensmodeller. Den nye 
struktur skal tage højde for forskellige faktorer såsom klubbernes medlemstal. 

 Dette fremlægges på REP-møde. 
5. Oplæg til ny forretningsorden for DTaF 

o Jesper følger op 
o Punktet flyttes til et kommende møde 

6. Oplæg om den nye konkurrencestruktur  
o Fremlagt 
o  

7. DM ugen beslutning - svar fra DIF 
o DTaF gik i dialog med DIF omkring DM-ugen. Tidspunktet for afholdelsen af DM 

2023 er uheldigt. Der vil være mange deltagere, der er enten midt i eksamensperio-
den eller afslutter et skoleår, hvis DM skulle afholdes i juni. DIF har besvaret vores 
henvendelse i en positiv ånd. DTaF afholder derfor selv DM i 2023. Der vil dog fort-
sat foregå et samarbejde med DIF, om eventuel fremtidig DTaF deltagelse i DM 
ugen. Dette arbejde vil fortsætte selv om vi afholder DM 2023, som tidligere aftalt, i 
Skanderborg.  

o  
8. Sommerlejren 

o DTaF vil gerne støtte op om Sommerlejren 2023. Der ønskes dialog med Esbjerg om 
budget og behov. Udviklingskonsulent vender tilbage. Michael Gandø hjælper 
gerne. 

o  
9. Drøftelse om graduering under DTaF - opfølgning på de tidligere dialogmøder.  

o Se ovenstående 
o  

10. Brev fra DIF vedr. diversitet 30/70 (se vedhæftede)  
o På trods af at stort set alle specialforbund har meldt kritisk tilbage, fastholder DIF 

rammen om 30 % kvinder i bestyrelser og udvalg i 2023. 
o  

11. Opfølgning på bestyrelsesudvikling i samarbejde med DIF og status div. opgaver fra 
Pernille (DIF). 

 
____________________________________________________________________ 
 
                                         Dansk Taekwondo Forbund 



 

 

o Der tilgår dato for næste møde med DIF. 
o Michael og Jesper samler infopakke til bestyrelsen til kommende møde. 

12. Eventuelt 
o Generelt skal vi arbejde på at afslutte opgaver, der er tildelt på de enkelte møder 
o Følgende datoer til møder er planlagt: 

 29. januar 
 25. marts 

 21. maj forventes REP-møde afholdt. 

o Formanden laver julehilsen til forbundet 

 


