
 

 

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.  

 

  

https://www.taekwondo.dk/forbund/referater-hb-rep-moeder-oekonomi/rep_2022_materiale/
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Referater/2022/Rep_2022/Pkt%201b%20Forretningsorden_Repraesentantskabsmoede_DTaF.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Referater/2022/Rep_2022/Bestyrelsesberetning2021DTaF%20(2).pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Referater/2022/Rep_2022/%C3%85rsrapport_2021_DTaF.pdf.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Referater/2021/Rep_2021/Strategiaftalen%20i%20overskrifter.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Referater/2021/Rep_2021/Strategiaftalen%20i%20overskrifter.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.taekwondo.dk%2Ffiles%2FDokumenter%2FStatisk%2FReferater%2F2022%2FRep_2022%2FDTaF%2520-%2520spor%25201%2520B%25C3%25B8rn-%2520og%2520ungefastholdelse.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Referater/2022/Rep_2022/DTaF%20-%20spor%202%20Organisationsudvikling%20og%20kommunikation.docx
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Referater/2022/Rep_2022/DTaF%20-%20spor%203%20Talent%20og%20Elite.docx
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Love_Politikker/Organisationsdiagram_2022_v2.pdf
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Referater/2022/Rep_2022/DTaF%20-%20UDKAST%20Rammebudget%202023.pdf


 

 

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 

 

https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Referater/2022/Rep_2022/DTaF%20-%20%C3%86ndringsforslag%20rammebudget%202023.pdf

