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1. Valg af:  
Ordstyrer: John Engstrøm 
Stemmetæller: Kasper Sig og Morten Østergaard  
Referent: Donna Sørensen 

 
2. Formandens beretning: 

Velkommen til alle fremmødte ved vores ordinær generalforsamling i Brande Taekwondo Klub. 
 

Jeg vil starte med at redegøre for året 2020 aktiviteter og begivenheder i klubben.  
Vi starter med bestyrelsen. 

 
Ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede vi os med: 
Undertegnede, Formand 
Thomas Møller, Næstformand 
Donna Sørensen, Kasserer 
Jennifer Stegmann, Bestyrelsesmedlem 
Ikke valgt (må finde en senere), Sekretær 

 
I løbet af året har Thomas Møller ønsket at træde ud af bestyrelsen. Hans Pedersen har trådt ind i 
stedet og overtaget hans plads. Tak til Thomas for hans arbejde i bestyrelsen. Jeanette Østergaard 
har også i løbet af året trådt ind og udfyldt den ledige plads i bestyrelsen som sekretær.  

 
Bestyrelsen har i 2020 afholdt 9 bestyrelsesmøder, hvor vi udover de almindelige opgaver, har 
arbejdet med: 
Coronavirus COVID-19 
Promovering af klubben 
Projekter 

 
Pga. COVID-19 har bestyrelsen udover alm. bestyrelsesmøder, også flittigt brugt andre 
kommunikationstyper for at kunne arbejde online. 

 
I 2020 har vi afholdt 2 kupgradueringer for vores begynder og øvet hold, samt prøvegradueringer op 
til. 

 
I klubben er der mange træningstilbud til vores medlemmer. 
2 ugentlige træninger for begynder (grundtræning). 
2 ugentlige træninger for øvede og voksne (grundtræning). 
3 ugentlige træninger for deltagere på kamphold (medlemmer af VEB Elite deltager også). 
1 ugentlig VEB Elite træning. 
2 månedlige træninger for deltagere på teknikhold. 

 
Det har været et ekstraordinært år for alle pga. COVID-19. Derfor har vi heller ikke kunne tilbyde 
vores træningstilbud fuldt ud. Vi lukkede klubben ned den 11. marts. Der har været live streaming og 
quiz, så man kunne træne hjemme fra. Den 3. maj begyndte vi at træne udendørs. Det var rart at 
kunne træne igen, trods vi nogle gange havde udfordringer med vejret. Den 15. juni måtte vi 
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begynde at lave indendørs træninger igen. I sommerferien har der også været afholdt sommer 
træning for vores medlemmer. I efteråret har været afholdt kamptræninger for børn/begynder. Den 
10. december blev klubben lukket ned igen og sendt på tidlig juleferie. 

 
Under forløbet har bestyrelsen har haft fuld fokus på COVID-19 og har løbende udarbejdet 
retningslinjer. Tak til vores medlemmer for forståelsen.  

 
Vores pensum er blevet opdateret og kan findes på vores hjemmeside. 

 
Klubben har deltaget i Aktiv Sommer 2020 og har afholdt 2 træninger i sommerferien, hvor børn og 
unge kunne komme og prøve Taekwondo, som blev afsluttet med en gennembrydning for alle. Der 
var også mulighed for at tage en forfriskning og tage en snak med alle interesserede. 

 
Bestseller har givet til støtte til os igennem Brande Puljen. Det har været med til, at vi har kun fået 
noget af vores udstyr opdateret. Stor tak til Bestseller. 

 
Vi har fået bevilliget projekter igennem DIF og DGI-puljen: 

 
Projekt: Opvisning 
Formålet med dette projekt er at få flere medlemmer i lokalområdet. Der har vi fået støtte til 
omkostninger i forbindelse med promovering, som f.eks. udstyr.  

 
Projekt: Poomsae Træningslejr 
Vi har afholdt Poomsae træningslejr for vores medlemmer og venskabsklubber. Der har være 2 
trænings dage, hvor der har gæste instruktørerne, som er udøvere fra tekniklandholdet.  

 
Projekt: Åbent hus 
Vi har ønsket at lave åbent hus for at nå ud til flere i lokalområdet. Projektet er blevet klargjort 2020. 

 
Projekt: Styrkelse og motivation 
Vi har fået bevilliget et arrangement for frivillige, men måtte aflyse arrangementet pga. COVID-19. 
Beløbet er blevet sendt tilbage til puljen, da fristen desværre er udløbet. 

 
Vi har også samarbejdet med Sportmaster og har fået lavet tøj til klubben. Bl.a. T-Shirts. 

 
Jeg vil gerne nævne at jeg er glad for at vores instruktører har taget nye initiativer og givet vores 
medlemmer muligheder for at træne. Især i denne situation, som vi alle har stået i. Det kan jeg kun 
rose. 

 
Vi har haft dommer til national og international stævne i 2020. 

 
Mini VEB har være afholdt i Brande, som er et samarbejde mellem Vejle, Esbjerg og Brande, hvor 
børn har mulighed for at prøve at kæmpe i trygge omgivelser. 

 
Der har været afholdt kamplejr i sommerferien i Brande for kæmpere fra VEB. 
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Teknikholdet har i 2020 deltaget til 2 fysiske stævner og 3 online stævner. Det har resultatet i en 

guldmedalje. 

Kampholdet deltog i 2020 til 4 stævner, hvor der blev vundet 2 sølvmedaljer og 1 bronzemedalje ved 

de Nordiske Mesterskaber samt 1 sølvmedalje ved President Cup. Det sidste stævne var EM i OL-

vægtklasser i Sarajevo (Bosnien) den 10. og 11. december. Det har været svært for eliten efter lang 

stævnepause for at holde formen ved lige, samt motivationen.  Der har været stor uvished om 

stævnet blev afviklet pga. COVID-19 og derfor har der været meget arbejde for at kunne overholde 

kravene. 17-årlige Lisa var hendes debut, som senior. I 2020 har klubben 4 medlemmer på senior 

landsholdet. 

Og til sidst har vi været i gang med, at lærer nye instruktører op, som jeg håber vil være med til at 
udvikle klubben i fremtiden. 

 
Inden jeg afslutter min beretning, vil jeg gerne takke bestyrelsen, revisor, instruktører, officials og 
andre frivillige som har hjulet klubben. Jeg er taknemmelige for alt det arbejde i gør. 

 
Tak for ordet. 

 
3. Revisorens beretning: 

Med henvisning til omdelte regnskab for 2020, der også indeholder resultater for 2019 til 
sammenligning. 
 
Indtægterne i 2020 var faldet pga. færre arrangementer både på bredden og elitesatsningen. 
Der var især meget få stævner og træningslejre. 
 
Vi fik en del tilskud til arrangementer via DIF og DGI, men disse er næsten gået i 0 (man 
tilbagebetaler det beløb, men ikke bruger) 
 
Vi kom ud med et resultat i 2020 på 5tkr, mod et underskud i 2019 på -10tkr. 
 
På grund af klubmodulet Conventus, har vi ikke meget tilgode hos medlemmer, da kontingent m.m. 
trækkes automatisk.  
 
Der stod 8tkr i skyldige, dette skyldes et arrangement støttet af DGI ikke kunne afholdes indenfor 
tidsrammen og beløbet måtte derfor betales tilbage. 
 
Indestående: 160tkr, kontantbeholdning: 8,6tkr.  Egenkapital: 163tkr 
 
Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen. 
 

4. Vedtægtsændringer: 
Ændringerne blev sendt ud sammen med indbydelsen til Generalforsamling 
- Der er ingen indvendinger til ændringerne og de er derfor vedtaget/godkendt. 
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5. Valg af bestyrelse: 

De tre bestyrelsesmedlemmer, der var på valg ønskede at genopstille. Ingen andre ønskede at stille 
op, derfor er alle tre genvalgt: 
 
Næstformand: Hans Pedersen 
Kasserer: Donna Sørensen 
Bestyrelsesmedlem: Jeanette Østergaard 
 
Ved valg af 1. og 2. suppleant, meldte to sig og disse blev valgt: 
1. Suppleant: Brian Lundvig – 2. Suppleant: Jens Rudbeck 
 
John Engstrøm ønskede genvalg som revisor og blev valgt. 
 
Mathias Nielsen blev valgt som Junior repræsentant. 

 
6. Kåring: 

Nominerede til årets fighter 
 
- Anton  

har trænet hårdt op til graduering og har udviklet sig utrolig meget i kamp. Han er frygtløs. 
- Hans 

kæmper for sine elever, skaber rammerne, kæmper for retfærdighed og sætter sine elever 
højere end sig selv. 

 
              Der blev stemt og Anton blev årets fighter. 
 
              Nominerede til årets kammerat 
 

- Natalie 
er altid klar til at hjælpe i klubben og er en fantastisk børnetræner. 

               
               Natalie blev årets kammerat 
 
               Natalie var desuden blevet nomineret som årets træner 2020 under DGI, men titlen gik til en   
               boksetræner i Voldsmose. Hun fik dog et diplom og grunden til nominering overdraget.  
 

7. Indkomne forslag til behandling: 
Ingen forslag modtaget, punktet udgår. 

 
8. Eventuelt: 

Der blev spurgt til mere synlige behov for hjælp ved arrangementer, så man som forældre kan se, 
hvornår og hvordan man kan hjælpe til i klubben. Dette vil blive taget op til bestyrelsesmøde. 
 
Der blev spurgt, hvem der indstiller til kåring og om hjælpeinstruktører kan indstille nogen – Det er 
bestyrelse og instruktører der indstiller, hjælpeinstruktørerne kan indstille via dem. 
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Der vil komme et arrangement i efteråret med træning under Stormester Choi og efterfølgende 
fællesspisning. 
  


