DTaF, 21 april 2022
Materiale som ikke er nævnt pr. dags dato her, kan downloades HER

Til alle klubber i Dansk Taekwondo Forbund
Hermed følger dagsorden til det ordinære repræsentantskabsmøde:
Sted: Scandic Hotel Kolding, Kokholm 2, Kolding, Syddanmark, 6000, Denmark
Tidspunkt: Lørdag d. 30. april 2022.
Kl. 09:30 – 09:59: Morgenmad, registrering og udlevering af stemmesedler
Kl. 10:00: Mødet starter

Mødets dagsorden:
1) Valg af dirigent:
a) Valg af referent.
b) Vedtagelse af forretningsordenen HER
2) Formanden aflægger bestyrelsens beretning HER
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab HER
a) Gennemgang af udtalelsen fra de kritiske revisorer
4) Vedtagelse af forbundets strategi for kommende periode
a) DTaF - spor 1 Børn- og ungefastholdelse HER

DTaF - spor 2 Organisationsudvikling og kommunikation HER
DTaF - spor 3 Talent og Elite HER
b) Organisationsdiagram HER
5) Vedtagelse af rammebudget for kommende regnskabsår HER
* Udsættes til efter behandling af ændringsforslag af rammebudget 2023 (se punkt 9-1)
a) Licensernes størrelse fastsættes.

6) Valg til bestyrelse jf.§ 9.
a) Formandsposten for 1 år. Mireille Enggaard Kempf– Ikke på valg (valgt i 2020)
b) Bestyrelsesmedlem for 1 år. David Coupar – Ikke på valg (valgt i 2020)
c) Bestyrelsesmedlem for 2 år. Tarik Setta – Ikke på valg (valgt i 2021)
d) Bestyrelsesmedlem for 3 år. Michael Gandø, Villig til genvalg (valgt i 2019)
e) Bestyrelsesmedlem for 3 år. Jesper Nielsen, Villig til genvalg (valgt for 1 år i 2021)
f) Bestyrelsesmedlem for 1 år. Søren Dall ikke på valg (valgt i 2020)
g) Bestyrelsesmedlem for 2 år. Bodo - ikke på valg (valgt i 2021)
h) Bestyrelsessuppleant for 1 år. Ledig
i) Bestyrelsessuppleant for 2 år. Ledig
Suppleanter:
Der er ikke kommet nogen indstillinger, så de to suppleanter skal findes/vælges på dagen.

7) Valg til Ordens- og Amatørudvalget jf. § 11.
a) Medlem for 2 år. Morten Jensen – Villig til genvalg – (valgt i 2020 for 2 år)
b) Medlem for 1 år. . Jesper Kristensen – ikke på valg (valgt i 2021 for 2 år)
c) Medlem for 1 år. Gitte Gregersen – ikke på valg (valgt i 2021 for 2 år)
d) Medlem for 2 år. Lotte Damsgaard – Ikke villig til genvalg
e) Medlem for 1 år. Michael Duelund – ikke på valg (valgt i 2021 for 2 år)
f) Suppleant for 1 år. Jim Mortensen – Ikke villig til genvalg

8) Valg af revisorer:
a) Valg af registreret eller statsautoriseret revisor jf.§ 21.
1) Bestyrelsen indstiller genvalg af EY.
b) Valg af to kritiske revisorer
1) Kritisk revisor er på valg for 1 år. Herdis Linde Jensen - Villig til genvalg.
2) Kritisk revisor er på valg for 1 år. Ove Jensen - Villig til genvalg.

9) Behandling af indkomne forslag.
1) Ændringsforslag til rammebudget 2023 HER

* Efter afgørelse af ændringsforslaget til rammebudgettet, fortsættes med punkt 5 a: Licensernes
størrelse
10) Eventuelt

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Taekwondo Forbund 30/4 2022
Til stede fra bestyrelsen:
Mireille Enggaard Kempf (ME), Formand
Jesper Nielsen (JN)
Søren Dall (SD)
David Coupar (DC)
Bodo von Münchow (BM)

Afbud:
Tarik Setta
Michael Gandø
Mikkel Køster, Udviklingskonsulent

Velkomst ved formand ME
Ad 1)

Søren Gøtzsche (SG) takker for valget
a)

Connie Boeriis valgt

b)

Vedtaget

Ad 2)

Godkendt

Ad 3)

Godkendt
a)

Ad 4)

Ingen bemærkninger
Ændret til ”Orientering om forbundets strategi for kommende periode”

a)

Ingen bemærkninger

b)

Taget til efterretning

Ad 5)

Punkt 9-1 i dagsordenen behandlet her og godkendt
a)

Ingen ændring

Ad 6)

d)

Genvalg

e)

Genvalg
Repræsentantskabet har godkendt, at der arbejdes videre uden suppleanter,
da det ikke lykkedes at finde nogle på dagen.

Ad 7)

Ad 8)

d)

Michael Garde fra Furesø valgt

f)

Tom Jensen fra Bagsværd valgt

a)

Genvalg

b)

Genvalg på begge poster

Ad 9)

Behandlet under punkt 5

Ad 10)

Se bemærkninger

Bemærkninger.
Ad 2)

Bestyrelsen har i samarbejde med DIF haft et stort arbejde i forbindelse med Corona
WT-GMS blev ikke indført
TKD dag i samarbejde med den Koreanske ambassade gennemført
1.000.000 kr. modtaget til at få atleter til OL
DM 25/6 i Ålborg
Der arbejdes stadig på en kommunikationsstrategi
Jesper Kristensen Ordens- og Amatørudvalget:
Der har været behandlet 2 sager i år.

Herdis:

Tynd beretning.
Når man læser referater fra bestyrelsen, kan man se at Bodo har trukket sig, men han er
stadig i bestyrelsen – der skulle måske være kommet en opdatering.

ME:

Det var af private årsager, og vi har ikke vist hvornår han var tilbage.

Herdis:

Arbejdes der stadig på en ny licensstruktur?
Hvad blev der af formandskongressen?
Nyt tiltag med kørselspenge til gradueringsberettigede der kører til mindre klubber, det har
vi altid kunnet finde ud af før, så hvorfor denne ændring?

JN:

Ændring foretaget for at række ud til de små klubber

Herdis:

Der er en del klubber der melder sig ud af forbundet, hvorfor?

JN:

Det skal der arbejdes på via bredden.

SG:

Der har været en generel nedgang i medlemstallet for indendørs sport i DIF

ME:

Der har ikke rigtigt været tid til det, da vi har driftet rigtigt meget

Herdis:

Forstår godt i har haft travlt, men I følger ikke op på det der har stået i tidligere referater

Claus:

Formandskongressen- vi savner information. Den skulle være afholdt sidste år 2021, nu har
vi 2. kvartal 2022 og der er stadig ikke meldt noget ud
I november måned 2021 fik vi at vide, at der skulle betales til WT GMS, nu får vi så at vide at
det skal vi ikke, burde det ikke være meldt ud med det samme man fandt ud af det?

DC:

WT har prøvet at indføre GMS til det sidste, men i januar blev det meldt ud, at det ikke ville
blive indført.
Bredde træning er stadig ikke i gang og ifølge regnskabet er der brugt mange penge på det.

Claus:

TKD dag – gav det nye medlemmer, og hvor mange klubber havde tilmeldt sig?

ME:

Vi har ikke målt på om det gav nye medlemmer, vi prøvede på at lave noget for forbundets
medlemmer

Claus:

Er det korrekt at Martial Event koster 16.000 kr. pr. stævne?

SD:

Martial Event koster 16.000 kr. pr. stævne for både kamp og teknik.
Vi arbejder med ansættelse af en eventleder
Vi har været glade for Martial Event
Vi prøver at skabe et levedygtigt system.

Jørn:

Kommentar til kommunikation.
Sendte mails til bestyrelsen besvares ikke
Ideer der luftes høres ikke
Det kunne være, at klubber ville forblive i forbundet hvis der blev svaret

JN:

Vi kredser om samme emne, kommunikation.
Bestyrelsen har været for dårlig til at fordele arbejdet.
Det er godt, at medlemmerne læser referaterne

Herdis:

Gentager Ambassaden TKD dag?

ME:

Det er meningen i år, der meldes ud snarest

Ad 3)

Ros til interne revisorer

Herdis:

Vi har 3 UC’er, hvorfor så en træningslejr i Dubai der koster forbundet 26.000 kr.?

DC:

I Dubai mødes mange udenlandske kæmpere. Lejren var for at sammenligne danske
kæmpere med internationale

ME:

Tarik’s område så det er ham der kan svare på det

Herdis:

Hvorfor var Træner 1 kurset i Esbjerg så dyrt 50.000 kr.?

Birthe:

Det er en indtægt og ikke en udgift

Herdis:

Hvor mange klubber besøger Udviklingskonsulenten på et år?
Landstræneren kommer sjældent til Danmark, har vi ingen i Danmark der kan/vil tage over?

ME:

Landstræneren er Tarik’s område.
Landstræneren er ret anerkendt og vi mener, at vi har gjort et scoop

Ad 5)
Herdis:

Vi er ca. 2000 færre medlemmer men beløbene er ikke ændret i forhold til sidste år

Birthe:

Har ikke modtaget ændringer til rammebudgettet fra bestyrelsen

Ad 7)
Jesper:

fra Ordens-og Amatørudvalget fortæller, at arbejdet er at tage sig af interne sager i
forbundet

Michael:

fra Ordens-og Amatørudvalget fortæller, at udvalget er de vagthunde der holder øje med, at
folk opfører sig ordentligt

SG:

Opgavebeskrivelse i §13 stk. 1

Ad 10)
Herdis:

Når der er valg til bestyrelsen, vælges formand direkte og bestyrelsen konstituerer sig
derefter. Skal vi i stedet til at vælge medlemmer efter interesse?
Hvorfor blev stævnet i Tommerup aflyst? Der var 105 tilmeldte kæmpere

Jesper:

Tommerup ville have givet et underskud på 10.000 kr. derfor aflysning

Mireille:

Wonderful Copenhagen er også i fare for aflysning pga. økonomi

Jørn:

Kan måtter transporteres billigere?

ME:

Prøver at etablere et samarbejde med Karate om måtter i øst og vest. Transportfirmaet er et
af de billigste der findes

Herdis:

Hvorfor DM i juni i stedet for efteråret som normalt.

ME:

DM-ugen er besluttet af tidligere bestyrelse

SD:

Oprindeligt skulle det være DM for voksne og DM for børn skulle så være i efteråret, men det
er nu slået sammen

Herdis:

Jan stopper i sekretariatet, hvad skal der ske?
Før var det DIF, det var frygteligt og fungerede ikke for klubberne

Claus:

Elever venter på at komme ud til stævner.
Udstyr for førstegangskæmpere er dyrt ca. 2.000 kr. kan vi simplificere det så man ikke skal
af med så mange penge for at prøve at kæmpe?
Jan har opsagt sin stilling, kender bestyrelsen årsagen?
Hvis i synes i drifter nu, så skal i bare vente

SG:

Personalesager behandles ikke på Repræsentantskabet

Herdis:

I organisationsdiagrammet er der en direktør i både teknik og kamp, kommer der en direktør
i teknik?

Bestyrelsen: Kamp og teknik sidestilles

DC:

Der skal være 130-140 tilmeldte til stævner for at det kan løbe rundt. Desuden vil der ved
mindre antal være mange klasser der ikke er repræsenteret.
I fremtiden skal der måske være flere puljestævner.

SD:

Puljestævner for børn udvikles i samarbejde med Søren Welsch.

ME:

Tak til SG

SG:

Rep. Møde færdig kl. 12.30
Herefter var forbundet vært ved frokost.

Furesø 22/05-2022

Højbjerg 01/05-2022

Søren Gøtzsche

Connie Boeriis

Dirigent

Referent

