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  13. december 2021 

 

Infobrev til forældre og medlemmer i Aabenraa Taekwondo Klub 

 
 
Så siger vi snart farvel til 2021 og velkommen til et nyt Taekwondo-år i Aabenraa Taekwondo 
Klub. 
 
Det kunne være dejligt, hvis jeg kunne skrive, at vi efter juleferien fortsætter ufortrødent med 
træninger, gradueringer og diverse klubarrangementer som vanligt. Men det kan jeg desværre 
ikke, for 2021 blev endnu et år, hvor en stor del ikke har været ”som vanligt”. Coronaen har ikke 
sluppet sit tag endnu, og vi må forvente, at den også følger med os ind i 2022. 
 
Heldigvis lykkedes det at afholde klubbens 40 års jubilæum i et ”pusterum” i oktober 2021, hvor 
coronaen lagde knap så mange restriktioner ned over vores fejring af klubben. Tak endnu engang 
til alle dem, som støttede op omkring arrangementet – på den ene eller den anden måde. 
    
 

Juleferie  
Grundet den aktuelle corona-situation har bestyrelsen besluttet, at årets sidste træningsdag 
fremrykkes til torsdag d. 16. december, og at der ikke afholdes nogen særlig juleafslutning. 
 
Til info kan jeg oplyse, at det – mens dette skrives – er DIF’s (Danmarks Idrætsforbunds) 
anbefaling, at idrætsforeningerne fortsætter deres træningsaktiviteter, også selvom skoleeleverne 
sendes hjem fra og med onsdag d. 15. december. 
 
Sidste træning inden jul: Torsdag d. 16. december 2021 
Første træning efter nytår: Torsdag d. 6. januar 2022 
 
Ovenstående datoer er med forbehold for ændringer, som måtte opstå i forlængelse af ændringer 
i de gældende retningslinjer eller anbefalinger på corona-området. 
 
 

Generalforsamling 2022  
Den kommende generalforsamling i Aabenraa Taekwondo Klub er planlagt til afholdelse i Arena 
Aabenraa torsdag d. 17. marts 2022 kl. 18:00 (til ca. 19:30). Generalforsamlingen er både for 
medlemmer og deres forældre. En nærmere invitation følger næste år, men sæt allerede kryds i 
kalenderen nu! 
 
Til generalforsamlingen foretages der valg i henhold til klubbens love. For 2022 gælder følgende: 
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- Formand (2021-2023): Lone Winther Romme - IKKE PÅ VALG 
- Kasserer (2020-2022): Ricky Nielsen - PÅ VALG / genopstiller 
- Bestyrelsesmedlem 1 (2020-2022): Sonia Baptista - PÅ VALG / genopstiller 
- Bestyrelsesmedlem 2 (2020-2022): Bettina Retzlaff Hvass - PÅ VALG / genopstiller 
- Bestyrelsesmedlem 3 (2021-2023): Ivan Corpodean - IKKE PÅ VALG 
- 1. suppleant (2021-2022): Britt Ravn - PÅ VALG / genopstiller 
- 2. suppleant (2021-2022): Robert Brandt-Nielsen - PÅ VALG / genopstiller IKKE 
 

 

Licens til Dansk Taekwondo Forbund  
  
Vær opmærksom på, at der ved næste kontingentopkrævning tillægges et beløb på 250 kr., som 
dækker over licens til Dansk Taekwondo Forbund. Opkrævningen af forbundslicens sker årligt 
ved 1. kvartals opkrævning. Forbundslicensen giver adgang til, at man i løbet af året kan deltage i 
diverse lejre, stævner, kurser mv. i forbundsregi, ligesom man via licensen bliver dækket af 
forbundets kollektive ulykkesforsikring. 
 
 

Trænerstab i 2022  

Når vi starter op med træning igen i det nye år, ser trænerstaben således ud: 
 
Trænere på børneholdet: Lone, Lars, Nanna samt skiftende (hjælpe-)trænere. 
Trænere på voksenholdet: Lars, Ricky, Nanna samt skiftende (hjælpe-)trænere. 

 

Klubarrangement  
Det ligger bestyrelsen meget på sinde snart at kunne afholde et socialt klubarrangement igen, da 
corona har sat en bremse for dette ad flere omgange. Vi håber på, at det kan blive engang i løbet 
af foråret 2022. 
 
 
 
 

Spørgsmål mv.: Kontakt Lone på 30 24 00 24 eller formand@aabenraataekwondo.dk 

 
 

Jeg ønsker os allesammen en god jul og et godt nytår! 
  

Lone Winther Romme 
(formand) 


