
Bestyrelsens beretning for 2020 

Kolding Taekwondo Klub Sil’la 

 

Kolding Taekwondo Klub Sil’la var som resten af samfundet markant påvirket af 

COVID-19 situationen i 2020. Pandemien satte sit aftryk på alt fra træning til sociale 

begivenheder, hvor holdarrangementer, sommerferieaktiviteter og ikke mindst 

hytteturen blev aflyst. Dette var naturligvis til bestyrelsens store ærgrelse. Fra d. 

12. marts blev al træning aflyst frem til slutningen af april. Med forårets kommen 

kunne træning genoptages, dog ikke i vante rammer. Fra slutapril og frem til 15. 

juni gennemførte Silla taekwondotræninger under åben himmel på græsarealerne 

uden for Pulzion i Kolding. Herefter gennemførtes træningerne igen i klubbens 

lokaler frem til nedlukningen umiddelbart før jul – den sidste periode dog med 

indskærpelser for så vidt angår deltagerantal, ophold i lokalerne og en del andet.  

Bestyrelsen mener, at vi har fået det bedste ud af situationen, og ønsker i den 

forbindelse at udtrykke stor taknemmelighed for den forståelse, som medlemmer og 

forældre har vist gennem året. Dette gælder ikke mindst den fortsatte betaling af 

kontingent til supplement af støttemidler fra staten.  

 

Kronologisk gennemgang af årets større begivenheder. 

 

Teknikstævne i Munkebo 

Fire udøvere fra Silla deltog d. 1. februar i et teknikstævne i Munkebo, hvor klubben 

hev både guld-, sølv- og bronzemedaljer med hjem. 

  

Rengøringsdag 

Blev afholdt i klubbens lokaler d. 13. februar. En gruppe frivillige troppede op og 

hjalp til at sikre, at dojangerne, opholdsrum mv. fortsat danner gode rammer om 

den træning, som klubben udbyder.  

 

Fastelavn 

Blev afholdt d. 25. februar med tøndeslagning og -sparkning, fastelavnsboller og 

hvad der ellers hører sig til et sådant arrangement.  

 

 



Kvindernes kamp(sports)dag 

D. 8. marts stod Maja for et arrangement i anledningen af Kvindernes Internationale 

Kampdag. Denne søndag inviterede klubben alle interesserede piger/kvinder til 

prøvetræning, med det formål at introducere taekwondo til den specifikke 

målgruppe. 

 

Generalforsamling 

D. 10. marts blev der afholdt generalforsamling i klubbens lokaler, hvor beretning, 

årsregnskab og budget blev gennemgået. Endvidere blev bestyrelsen valgt og 

senere hen konstitueret. Bestyrelsen består i 2020 af: 

 

Formand  Nicolaj 

Næstformand  Lise 

Kasserer   Henrik 

Sekretær   Simon 

Bestyrelsesmedlem  Maja 

Suppleant   David 

 

D. 28. september blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling, idet bankskifte 

nødvendiggjorde dette. 

 

Ren Natur 

D. 29. august stillede klubben igen op til Ren Natur. Herved kunne klubben skaffe 

midler ved at rydde en tildelt strækning for skrald.  

 

Juleafslutning 

Juleafslutningen for voksne og juniorer blev gennemfør mandag d. 14. december. 

Monafslutningen var planlagt til d. 15. december, men sent d. 14. december blev 

coronaudmeldingerne skærpet fra Regeringens side, hvilket afstedkom, at mon-

børnene måtte se sig snydt for en ordentlig afslutning.  

 

 

 

 



Gradueringer og bælteprøver 

Gennem hele året (dog med de begrænsninger som pandemien satte) blev der 

løbende afholdt både bælteprøver og gradueringer. Silla har i årets løb fået flere og 

flere dygtige medlemmer.  

 

Bestyrelsen 

Kolding Taekwondo Klub Sil’la. 

 


