
Farum Kyokushin Referat af bestyrelsesmøde nr. 

 

  

 

Til stede: Senpai Henning Fabricius, Martin Baa
Mickael Pohti, Sensei Franz Rasmussen, 

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

Vores udgifter er faldet i kvag af, at vi ikke længere er medlem af DKU.

Der er nogle poster i budgettet der er overskredet

skyldes b. la. skift af kasserer, samt indkøb af div. udstyr 

(gennembrydningsbrædder og hjælme). 

 

5. Stævner. 

Bestyrelsen har drøftet en ny tilskudspolitik. Efter vi er kommet i en ny 

organisation har vi fået flere invitationer til udlandsstævner. Klubben ønsker at 

vi deltager i flest mulige stævner i 2014, for at finde ud af hvilke stævner vi 

ønsker at deltage i fremadrettet. Derfor ønsker bestyrelsen

tilskuddet til udlandsstævnerne. 

en egenbetaling, dog me

eksempelvis transport.

Bestyrelsen har besluttet at give et tilskud på transport til udlandsstævner på op 

til 500,00 kr. per. Deltager 

 

Behandling af regnskab.

Dan laver et budgetforslag og sender rundt til bestyrels

 

6. Status for indmeldelse i ny organisation.

Det er nu offentlig kendt, at Farum Kyokushin er blevet medlem af 

organisationen. Sense

bliver budt velkommen i den nye organisation.

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 12 

Side 1 
 

 

Senpai Henning Fabricius, Martin Baadsgaard, Peter Lerke, Dan Jensen, 
i Franz Rasmussen, 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.

er faldet i kvag af, at vi ikke længere er medlem af DKU.

Der er nogle poster i budgettet der er overskredet og andre er faldet

kift af kasserer, samt indkøb af div. udstyr 

(gennembrydningsbrædder og hjælme).  

har drøftet en ny tilskudspolitik. Efter vi er kommet i en ny 

organisation har vi fået flere invitationer til udlandsstævner. Klubben ønsker at 

deltager i flest mulige stævner i 2014, for at finde ud af hvilke stævner vi 

ønsker at deltage i fremadrettet. Derfor ønsker bestyrelsen, at vi hæver 

tilskuddet til udlandsstævnerne. Bestyrelsen mener det er vigtigt at der stadig er 

en egenbetaling, dog mener bestyrelsen godt, at klubben kunne give tilskud til 

eksempelvis transport. 

Bestyrelsen har besluttet at give et tilskud på transport til udlandsstævner på op 

til 500,00 kr. per. Deltager – derudover betaler klubben for stævnedeltagelse.

regnskab. 

Dan laver et budgetforslag og sender rundt til bestyrelsen. 

Status for indmeldelse i ny organisation. 

Det er nu offentlig kendt, at Farum Kyokushin er blevet medlem af 

organisationen. Sensei Franz har modtaget flere mails fra nær og f

bliver budt velkommen i den nye organisation. 

22. januar 2014 

Dan Jensen, 

 

til budgettet. 

er faldet i kvag af, at vi ikke længere er medlem af DKU. 

og andre er faldet, dette 

har drøftet en ny tilskudspolitik. Efter vi er kommet i en ny 

organisation har vi fået flere invitationer til udlandsstævner. Klubben ønsker at 

deltager i flest mulige stævner i 2014, for at finde ud af hvilke stævner vi 

at vi hæver 

Bestyrelsen mener det er vigtigt at der stadig er 

ner bestyrelsen godt, at klubben kunne give tilskud til 

Bestyrelsen har besluttet at give et tilskud på transport til udlandsstævner på op 

derudover betaler klubben for stævnedeltagelse. 

Det er nu offentlig kendt, at Farum Kyokushin er blevet medlem af Matsushima 

i Franz har modtaget flere mails fra nær og fjern hvor vi 
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7. Korrespondance til og fra bestyrelsen (indslag/forslag til bestyrelsen)

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen henvendelser fra medlemmerne.

 

8. Dato for næste bestyrelsesmøde.

Den 26. februar 2014 

 

9.  Evt. 

 

• Engangsservice

Der er blevet købt engangsservice

skabet og resten er på loftet.

• Generalforsamling

Der vil blive indkaldt til generalforsamling torsdag den 3. april 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 12 

Side 2 
 

 

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

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen henvendelser fra medlemmerne.

Dato for næste bestyrelsesmøde. 

Den 26. februar 2014 kl. 18.00 

ngangsservice 

Der er blevet købt engangsservice til ca. 1 års forbrug. Der er fyldt op i 

skabet og resten er på loftet. 

Generalforsamling 

Der vil blive indkaldt til generalforsamling torsdag den 3. april 2014

 

22. januar 2014 

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

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen henvendelser fra medlemmerne. 

. Der er fyldt op i 

Der vil blive indkaldt til generalforsamling torsdag den 3. april 2014 


