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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

kunne bestyrelsen ikke underskrive.

møde. 

 

Kassernes beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet.

Dan gennemgik regnskabet for bestyrelsen. Der var ikke de store udsving siden 

sidst. Div. tilskud som 

 

4. Planlægning af budgetforslag

Vi fik tilrettet det budgetforslag, som Dan havde udarbejdet. F.eks. vil 

børnehyggens udgifter stige, da der er kommet en junior hyggegruppe. 

Bestyrelsen overvejer

overskud.  

 

5. Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelsen blev udarbejdet. Indkaldelsen vil blive hængt op i klubben samt 

komme på hjemmesiden.

 

6. Korrespondance til og fra bestyrelsen 

Instruktørgruppens ønske om at få vægtrummet op på et bedre niveau, er 

efterkommet af bestyrelsen.

 Sensei Franz og Senpai Henning vil i samarbejde med resten af 

instruktørgruppen, se nærmere på det, og komme med konkrete 

til bestyrelsen. 

 

7. Dato for næste bestyrelsesmøde.

Onsdag den 19 marts kl. 18.00
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blev valgt til referent 

Godkendelse af dagsorden. 

blev godkendt 

Godkendelse af forrige referat samt underskrivelse. 

Det forrige referat blev godkendt. Da Mette havde glemt det forrige referat

kunne bestyrelsen ikke underskrive. Referatet bliver underskrevet ved næste 

Kassernes beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet.

Dan gennemgik regnskabet for bestyrelsen. Der var ikke de store udsving siden 

iv. tilskud som kommer forskudt kan dog rykke lidt på regnskabet. 

Planlægning af budgetforslag 

Vi fik tilrettet det budgetforslag, som Dan havde udarbejdet. F.eks. vil 

børnehyggens udgifter stige, da der er kommet en junior hyggegruppe. 

Bestyrelsen overvejer at sætte prisen ned på maraton lejren, da der er et lille 

Indkaldelse til generalforsamling 

Indkaldelsen blev udarbejdet. Indkaldelsen vil blive hængt op i klubben samt 

komme på hjemmesiden. 

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

Instruktørgruppens ønske om at få vægtrummet op på et bedre niveau, er 

efterkommet af bestyrelsen. 

Sensei Franz og Senpai Henning vil i samarbejde med resten af 

instruktørgruppen, se nærmere på det, og komme med konkrete 

Dato for næste bestyrelsesmøde. 

Onsdag den 19 marts kl. 18.00 

26. februar 2014 

Dan Jensen, 

 

. Da Mette havde glemt det forrige referat, 

Referatet bliver underskrevet ved næste 

Kassernes beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet. 

Dan gennemgik regnskabet for bestyrelsen. Der var ikke de store udsving siden 

rykke lidt på regnskabet.  

Vi fik tilrettet det budgetforslag, som Dan havde udarbejdet. F.eks. vil 

børnehyggens udgifter stige, da der er kommet en junior hyggegruppe.  

at sætte prisen ned på maraton lejren, da der er et lille 

Indkaldelsen blev udarbejdet. Indkaldelsen vil blive hængt op i klubben samt 

(indslag/forslag til bestyrelsen) 

Instruktørgruppens ønske om at få vægtrummet op på et bedre niveau, er 

Sensei Franz og Senpai Henning vil i samarbejde med resten af 

instruktørgruppen, se nærmere på det, og komme med konkrete forslag og tilbud 
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8.  Evt. 

• Generalforsamling

Der er generalforsamling torsdag den 3. april 2014

 

• Internettet

Internettet virker ikke. Kampsportscenteret skulle være orienteret

 

• Junior hygge

Der var et pænt fremmøde

hyggegruppe

Man må meget gerne komme med forslag til

kunne udfordres med.
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Generalforsamling 

generalforsamling torsdag den 3. april 2014 

Internettet 

Internettet virker ikke. Kampsportscenteret skulle være orienteret

Junior hygge 

r var et pænt fremmøde, ved den første afholdelse af

hyggegruppen.  

Man må meget gerne komme med forslag til, hvad junior hyggegruppen 

kunne udfordres med. 

 

26. februar 2014 

Internettet virker ikke. Kampsportscenteret skulle være orienteret. 

ved den første afholdelse af junior 

hvad junior hyggegruppen 


