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Til stede: Senpai Henning Fabricius, Martin Baa
Michael Pohti, Mette Steen Christensen

Fraværende: 

 

Dagsorden  

1. Valg af referent. 

Mette blev valgt til referent

 

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt

 

3. Godkendelse af forrige referat samt underskrivelse.

Det forrige referat blev godkendt

 

4. Kassernes beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet.

Samt total opgørelse af udgifter/indtægter og resultat af klubbens 25 års 

jubilæum. 

Vi holder os indenfor

stævne kontoen senere på året, da der er flere stævner end vi vidste først på året, 

grundet den nye situation. Næste år vil vi prøve at få et større indblik/overblik 

over hvilke stævner vi har mulighed for at deltage i.

Vi forlænger vores opsparing

 

5. Evaluering af 25 års jubilæum 

vedtaget ved sidste bestyrelsesmøde holdt stik.

Indtil videre holder vi os indenfor budgettet, det skal dog siges at mon jubilæet 

ikke er afholdt endnu. Til næste bestyrelsesmøde vil det endelige 

opgjort. 

Efter hvad bestyrelsen har erfaret og hørt fra medlemmerne, gik jubilæet over alt 

forventning. Bestyrelsen vil gerne takke alle hjælperne både medlemmer og ikke 

medlemmer for et fantastisk stykke arbejde med at få jubilæet op at stå OSU.

 

6. Igangværende sager. Den/de sager der ved det forrige møde skulle 

undersøges eller udarbejdes. Berettes herom.

Der er ikke sket så meget i de igangværende sager grundet, at man har 

prioriteret tiden til jubilæet. 

 

7. Status på indmeldelse i ny organisation.

Vi forventer, at alle formaliteter vil være på plads ved næste bestyrelsesmøde. 

Herefter vil den nye organisation blive offentliggjort

 

8. Status på indhentning af børneattester.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 10 

Side 1 
 

 

Senpai Henning Fabricius, Martin Baadsgaard, Peter Lerke, Dan Jensen, 
Mette Steen Christensen         

  

-oo0oo- 

blev valgt til referent 

Godkendelse af dagsorden. 

blev godkendt 

Godkendelse af forrige referat samt underskrivelse. 

Det forrige referat blev godkendt og underskrevet 

Kassernes beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet.

total opgørelse af udgifter/indtægter og resultat af klubbens 25 års 

Vi holder os indenfor det over ordnet budget. Det er muligt at vi vil overskride 

stævne kontoen senere på året, da der er flere stævner end vi vidste først på året, 

nye situation. Næste år vil vi prøve at få et større indblik/overblik 

over hvilke stævner vi har mulighed for at deltage i. 

Vi forlænger vores opsparingskonto hos FIH.  

års jubilæum – herunder de økonomiske rammer der blev 

vedtaget ved sidste bestyrelsesmøde holdt stik. 

Indtil videre holder vi os indenfor budgettet, det skal dog siges at mon jubilæet 

ikke er afholdt endnu. Til næste bestyrelsesmøde vil det endelige 

Efter hvad bestyrelsen har erfaret og hørt fra medlemmerne, gik jubilæet over alt 

forventning. Bestyrelsen vil gerne takke alle hjælperne både medlemmer og ikke 

medlemmer for et fantastisk stykke arbejde med at få jubilæet op at stå OSU.

Igangværende sager. Den/de sager der ved det forrige møde skulle 

undersøges eller udarbejdes. Berettes herom. 

Der er ikke sket så meget i de igangværende sager grundet, at man har 

prioriteret tiden til jubilæet.  

Status på indmeldelse i ny organisation. 

Vi forventer, at alle formaliteter vil være på plads ved næste bestyrelsesmøde. 

Herefter vil den nye organisation blive offentliggjort. 

Status på indhentning af børneattester. 

9. oktober 2013 

Dan Jensen, 

 

Kassernes beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet. 

total opgørelse af udgifter/indtægter og resultat af klubbens 25 års 

Det er muligt at vi vil overskride 

stævne kontoen senere på året, da der er flere stævner end vi vidste først på året, 

nye situation. Næste år vil vi prøve at få et større indblik/overblik 

herunder de økonomiske rammer der blev 

Indtil videre holder vi os indenfor budgettet, det skal dog siges at mon jubilæet 

ikke er afholdt endnu. Til næste bestyrelsesmøde vil det endelige forbrug blive 

Efter hvad bestyrelsen har erfaret og hørt fra medlemmerne, gik jubilæet over alt 

forventning. Bestyrelsen vil gerne takke alle hjælperne både medlemmer og ikke 

medlemmer for et fantastisk stykke arbejde med at få jubilæet op at stå OSU. 

Igangværende sager. Den/de sager der ved det forrige møde skulle 

Der er ikke sket så meget i de igangværende sager grundet, at man har 

Vi forventer, at alle formaliteter vil være på plads ved næste bestyrelsesmøde. 
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Indhentning af børneattester er ikke tilfredsstillende. Der er stadig flere der

mangler at aflevere/forny børneattesterne

attest på kontoret i klubben. 

 

9. Regler for at sætte medlemskab i bero økonomisk, ex. kunne være et 

medlem ikke kan træne et halvt år pga. skade.

Hvis man ikke har mulighed for at 

ufrivillige årsager ikke kan deltage aktivt i den daglige træning

udlandsophold etc. har man mulighed for at blive

passiv medlem har man stadig mulighed for at deltage i alle klubbens sociale 

aktiviteter, såsom torsdags hygge, julearrangementer, sommer arrangementer 

mm. Hvis man har været 

medlem igen indenfor 

Betaling for et passivt medlemskab udg

måned.  

 

10. Skal vi bruge flere penge på reklame for nye hold

nuværende medlemmer ex. kunne være Google Adwords og 

er en forholdsvis billig løsning i forhold til de brugere i det givne medie det 

giver adgang til. 

Bestyrelsen har på ny taget op til overvejelse, om vi skal give ekstra midler til 

promovering af klubben. Bestyrelsen b

dette tiltag. Bestyrelsen har et ønske om at blive oplyst om effekten af dette 

tiltag, når dette er muligt.

 

11. Korrespondance til og fra bestyrelsen (indslag/forslag til bestyrelsen)

Vi opfordrer medlemmerne til at kommer med indslag/forslag 

Disse skal dog være skriftlige.

Der er ikke kommet indslag/forslag til bestyrelsen.

 

12. Dato for næste bestyrelsesmøde.

Onsdag den 20. november

 

13.  Evt. 

• Det er forslået at fortsætte med EKO passet i en anden form. Dette vil der blive 

arbejdet på i den kommende tid. 
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Indhentning af børneattester er ikke tilfredsstillende. Der er stadig flere der

/forny børneattesterne. Man vil fremover kunne hente en 

attest på kontoret i klubben.  

Regler for at sætte medlemskab i bero økonomisk, ex. kunne være et 

medlem ikke kan træne et halvt år pga. skade. 

Hvis man ikke har mulighed for at være aktiv medlem af klubben

ufrivillige årsager ikke kan deltage aktivt i den daglige træning pga. skade, 

har man mulighed for at blive passiv medlem. Hvis man er 

lem har man stadig mulighed for at deltage i alle klubbens sociale 

aktiviteter, såsom torsdags hygge, julearrangementer, sommer arrangementer 

mm. Hvis man har været passivt medlem i en periode og ønsker at blive aktiv 

indenfor ca. 1 år, vil der ikke blive opkrævet indmeldelse gebyr.

Betaling for et passivt medlemskab udgør 1/3 del af den fulde medlemspris

Skal vi bruge flere penge på reklame for nye hold, samt for fastholdelse af 

nuværende medlemmer ex. kunne være Google Adwords og 

er en forholdsvis billig løsning i forhold til de brugere i det givne medie det 

Bestyrelsen har på ny taget op til overvejelse, om vi skal give ekstra midler til 

promovering af klubben. Bestyrelsen bevilliger hermed webmaster

Bestyrelsen har et ønske om at blive oplyst om effekten af dette 

tiltag, når dette er muligt. 

Korrespondance til og fra bestyrelsen (indslag/forslag til bestyrelsen)

Vi opfordrer medlemmerne til at kommer med indslag/forslag til bestyrelsen. 

Disse skal dog være skriftlige. 

indslag/forslag til bestyrelsen. 

Dato for næste bestyrelsesmøde. 

Onsdag den 20. november 2013 

Det er forslået at fortsætte med EKO passet i en anden form. Dette vil der blive 

det på i den kommende tid.  

 

9. oktober 2013 

Indhentning af børneattester er ikke tilfredsstillende. Der er stadig flere der 

Man vil fremover kunne hente en 

Regler for at sætte medlemskab i bero økonomisk, ex. kunne være et 

være aktiv medlem af klubben fordi man af 

pga. skade, 

medlem. Hvis man er 

lem har man stadig mulighed for at deltage i alle klubbens sociale 

aktiviteter, såsom torsdags hygge, julearrangementer, sommer arrangementer 

medlem i en periode og ønsker at blive aktiv 

ikke blive opkrævet indmeldelse gebyr. 

ør 1/3 del af den fulde medlemspris pr. 

, samt for fastholdelse af 

nuværende medlemmer ex. kunne være Google Adwords og Facebook som 

er en forholdsvis billig løsning i forhold til de brugere i det givne medie det 

Bestyrelsen har på ny taget op til overvejelse, om vi skal give ekstra midler til 

evilliger hermed webmaster kr. 1000,- til 

Bestyrelsen har et ønske om at blive oplyst om effekten af dette 

Korrespondance til og fra bestyrelsen (indslag/forslag til bestyrelsen) 

til bestyrelsen. 

Det er forslået at fortsætte med EKO passet i en anden form. Dette vil der blive 


