
 

 

Bestyrelsesmøde online 26. maj 2022 
 
Fremmødte: Mireille, Tarik, Bodo (Referent), David, Søren, Michael, Jesper 
Fraværende: Ingen 
 
 

1. Mireille orienterede om hendes aktiviteter siden sidst. 
 

 Mireille har haft møde med ambassaden sammen med Mikkel, for at drøfte det kommende 
samarbejde. Der er kommet en ny ambassadør i december, der arbejdes på et møde. Ambassaden 
ønskede Eva Eun-Kyung Sandersen tillykke med hendes VM guld i poomsae og bronze i freestyle, og 
at Eva har koreanske aner. Ligeledes ønskede de tillykke med EM sølvmedaljen til Edi.  

 

 Yderligere tilkendegav ambassaden, at de også ville støtte om Taekwondoens dag i år og nærmere 
møder skal afklare hvordan.  

 

 Ambassaden ønsker yderligere at støtte op om en Ambassadors Cup turnering, som DTaF vil afklare 
hvordan det kan sættes i værk, i samarbejde med ambassaden. 

 

 Mireille har yderligere været til møde i netværket for unge forbundsledere, hvor der havde været 
nogle spændende oplæg om bl.a. talentarbejde, og hun fik erfaringsudvekslet med en masse 
personer fra både de store forbund og de mindre forbund. 

 

 Mireille skal mødes med DIF’s nye kontaktperson Thomas Bach om hvordan samarbejde fremover 
vil blive håndteret i uge 22. 

 
2. Søren Holmgaard Knudsen har tilbudt at hjælpe til at håndtere såvel Kukkiwon certifikater og WT 

Global License registrering, samtidigt tilmeldinger til stævner, hvilket hovedbestyrelsen er glade for 
og takker ja til, så det kommer til at foregå i samarbejde med Michael Iversen i form af hans 
assistance på sekretariats- og IT- området og Mikkel Køster - der oprettes en DTaF mail til Søren H. 
til opgaven.  

 
3. Søren Dall har opdaget at der mangler at blive ført til referat, at der i HB den 29.3.22 er bevilget, at 

der købes 12 antal visirhjelme til kadetterne og børnene.  
 

 Der vedtages hermed at køb af kadethjelme til 15000 kr. er bevilget via anlægskartoteket til 
afskrivning over 3 år. 
 

4. Søren Dall fremlægger også en status på IT området, ved at der nu er lavet en kort undersøgelse af 
forbundets mailsystem. Status er, at der benyttes to mailsystemer, og der er brug for et 
projektarbejde med at sammenlægge det, så der sættes i gang med at undersøge hvordan og 
hvorledes det gøres, så omfang og økonomi kan fastlægges. 
 

 Der vedtages at starte en undersøgelse af hvordan de to mailsystemer kan lægges sammen? Og 
omkostninger samt gevinster ved sammenlægning. Undersøgelsen forventes afsluttet primo 
august. Søren melder tilbage til bestyrelsen. 
 
 

 



 

 

 
5. Søren D. og David har opdateret og testet Daedo’s nyt stævnesystem software, og alt ser ud til at 

køre godt efter de gældende regler. 
 

 DM 2022 i Aalborg afvikles med det nye ”bedst af 3 runder” system 

 Dansk oversættelse af de nye regler er klar til opload på hjemmesiden 

 Online opdateringskursus i nye kampregler i starten af juni 
 

6. På forespørgsel fra Bodo, så orienterede Tarik om hvordan støtte ansøgningsprocessen til Team 
Danmark fungerer 

 Tarik vil undersøge hvordan processen i DTaF bedst vil kunne håndteres. 


