Referat af hasteindkaldt bestyrelsesmøde 23. september 2020,
samt opfølgende mailkorrespondance
Sted:
Hotel Scandic Odense
Tidspunkt:
Kl. 19 – 20
Deltagere:
Bestyrelsen
Edina Lents (EL)
Lisa Lents (LL)
Tarik Setta (TS)
Mireille Enggaard Kempf (MEK)
David Coupar (DC)
Michael Gandø (MG)
Tina Kim Sloth (TKS)
Dagsorden: Drøftelse af bestyrelsens samarbejdsmæssige udfordringer.
Bestyrelsen mødtes til et ekstraordinært krisemøde for at drøfte samarbejdsvanskeligheder grundet uenighed,
imellem formanden EL, bestyrelsesmedlem LL og resten af bestyrelsen.
Efter nærmere overvejelser meddelte formanden EL og bestyrelsesmedlem LL den 25.09.2020, at de ønskede at
forlade formands- og bestyrelsesmedlemsposten, for at undgå yderligere splittelse i Dansk Taekwondo. DTaF har i
forvejen gennem længere tid været udfordret på menneskelige ressourcer, herunder kandidater til formandsposten
og øvrige bestyrelsesposter. EL og LL ønskede derfor at give plads til, at Taekwondo Danmark kan vælge kandidater,
som deler visionen med den resterende bestyrelse.
EL og LL ønskede ligeledes at lave en ordentlig overdragelse og færdiggørelse af deres igangværende opgaver, således
at den kommende nye formand og den nye bestyrelse kan få den bedst mulige start.
De resterende bestyrelsesmedlemmer anerkendte EL’s og LL’s beslutning, men mente, at afgangen burde ske med
øjeblikkelig virkning, således at deres virke i bestyrelsen er ophævet pr. 23.09.2020. EL og LL accepterede
flertalsbeslutningen.
Samtidig blev der påpeget overfor EL og LL, at de ikke på egen hånd, hverken må disponere, agere eller kommunikere
på vegne af bestyrelsen på de sociale medier eller andre steder.
Bestyrelsen afventer fortsat overdragelse af diverse administrationsrettigheder fra EL og LL, heriblandt
adgang til Forbundets Facebookside, som ingen af de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer kan tilgå.
Grundet omstændighederne er bestyrelsen pr. 23.09.2020 overgået til et forretningsudvalg, og kan derfor ikke træffe
afgørende beslutninger før en ny bestyrelse er konstitueret ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
Indkaldelse hertil vil forelægge snarest.
Bestyrelsen takker for den tid Edina Lents og Lisa Lents, har været en del af bestyrelsen og ønsker dem det bedste
fremover.
DIF er orienteret om situationen.
På vegne af bestyrelsen
Tina Kim Sloth, Mireille Enggaard Kempf, Michael Gandø, Tarik Setta og David Coupar
Henvendelser vedrørende ovenstående kan ske til morreller@gmail.com
Alle andre øvrige henvendelser kan ske til sekretariatet@taekwondo.dk

