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

Fraværende: Peter Lerke 

Dagsorden  

 

1. Valg af referent. 

Mette blev valgt som 

 

2. Godkendelse af forrige referat samt underskrivelse.

Forrige referat blev godkendt og de to forrige referater blev underskrevet.

 

3. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt

 

4. Tilskudspolitikken.

Bestyrelsen har et ønske om, at gøre tilskudspolitikken mere gennemskuelig. Derfor har 

bestyrelsen besluttet denne nye tilskudspolitik, gældende fra d.d.

 

Klubbens tilskudspolitik til lejre og seminarer, samt udenlandske lejre er som følger.

 

1. Der ydes tilskud til alle

2. Instruktører er undtaget.

3. Tilskuddet størrelse revurderes hvert år af bestyrelsen.

4. Tilskudsberettigede lejre og tilskud per karateka´

5. Ekstra ordinært tilskud kan der søges om skriftlig til bestyrelsen.

6. Tilskud ydes i det omfang budgettet tillader.

 

1. Vinterlejre  

2. Kampseminar 

3. Sommerlejre 

4. Børne- junior lejre

5. Kataseminar 

6. Sort- brunbælte seminar

7. Grønbæltelejre 

8. Påskelejre (Sverige)

9. Andre udenlandske lejre

 

5. Hjemmesiden. 

Bestyrelsen er meget tilfreds

Dette er b.la. billederne der er på forsiden

Opslagene der kommer på facebook

er på facebook også kan følge med mht. nyheder og alm. info.
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Senpai Henning Fabricius, Martin Baadsgaard, Sensei Franz Rasmussen
Mette Steen Christensen       

-oo0oo- 

 

Mette blev valgt som referent 

Godkendelse af forrige referat samt underskrivelse. 

Forrige referat blev godkendt og de to forrige referater blev underskrevet.

Godkendelse af dagsorden. 

blev godkendt. 

Tilskudspolitikken. 

har et ønske om, at gøre tilskudspolitikken mere gennemskuelig. Derfor har 

bestyrelsen besluttet denne nye tilskudspolitik, gældende fra d.d. 

Klubbens tilskudspolitik til lejre og seminarer, samt udenlandske lejre er som følger.

Der ydes tilskud til alle medlemmer i klubben efter nedenstående model.

Instruktører er undtaget. 

størrelse revurderes hvert år af bestyrelsen. 

e lejre og tilskud per karateka´er 

tilskud kan der søges om skriftlig til bestyrelsen.

Tilskud ydes i det omfang budgettet tillader. 

  300 kr. 

  200 kr.  

  400 kr. 

junior lejre  200 kr. 

  100 kr. 

brunbælte seminar  700 kr. 

  150 kr. 

Påskelejre (Sverige)  500 kr. 

denlandske lejre  300 kr. 

er meget tilfredse med hjemmesiden, dog har bestyrelsen et ønske

billederne der er på forsiden, med personer bliver fornyet.

ene der kommer på facebook også kommer på hjemmesiden. Så dem der ikke 

er på facebook også kan følge med mht. nyheder og alm. info. 

 den. 17 sep.2014 

i Franz Rasmussen, Dan 

Forrige referat blev godkendt og de to forrige referater blev underskrevet. 

har et ønske om, at gøre tilskudspolitikken mere gennemskuelig. Derfor har 

Klubbens tilskudspolitik til lejre og seminarer, samt udenlandske lejre er som følger. 

medlemmer i klubben efter nedenstående model. 

tilskud kan der søges om skriftlig til bestyrelsen. 

med hjemmesiden, dog har bestyrelsen et ønsker. 

, med personer bliver fornyet. 

på hjemmesiden. Så dem der ikke 
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Et godt punkt/menu 

ting som står på klubbens opslagstavle også kommer

Det kræver selvfølgelig, 

opslagene til Senpai Peter.

Nyhedsbrevene mangler på hjemmesiden.

 

6. Mønlejren/økonomi.

Bestyrelsen kan konstatere at budgettet holdt med en difference på kr. 6,

er rigtig flot. 

 

7. VM opdatering ved Sensei Franz.

Sensei informerer i næste klubblad om den store oplevelse det har været at være 

med til VM i Syd Afrika på sidelinjen. 

 

8. Behandling af ansøgninger om tilskud

 

• Aki – udvekslingsstudent

Bestyrelsen har besluttet at give fri 

udvekslingsstudent fra Japan. Vi kan drage nytte af, at hun kan hjælpe med at 

oversætte de forskellige Japanske ting vi ønsker oversat. 

• Martin Baadsgaard har søgt om ekstra tilskud til EU

har besluttet at 

• Arrangørerne af Møn lejr har søgt e

 

9. Information fra nedsat adhoc udvalg.

Alle 3 klubber i Farum Kampsport Center har alle udarbejdet en behovsanalyse. 

Udvalget arbejder videre og der er kommet en indstilling til Farum Kampsport 

Center. 

 

10. Nøglepolitik 

Som udgangspunkt er det bestyrelsen, instruktører samt hjælpere der har en nøgle 

til klubben.  

 

11. Kort opdatering af regnskab og budget ved kasserer Dan Jensen

Regnskabet blev let gennemgået. Ud over de ekstra bevillinger der er givet, holder 

budgettet p.t.  

 

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

 

• EKO pas 

Shihan Rex har taget teten til at få udarbejdet en form for E

indenfor Matsushima

• Bestyrelsen har modtaget en klage over vand i saunaen hos damerne. 

Bestyrelsen sender klagen videre til FKC. Bestyrelsen tænker om man ikke 

kunne påføre en gummi liste som kunne holde b
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 til hjemmesiden kunne være ”opslagstavlen” det vil sige

klubbens opslagstavle også kommer på hjemmesiden.

lvfølgelig, at dem der hænger opslag op på opslagstavlen også mailer 

opslagene til Senpai Peter. 

Nyhedsbrevene mangler på hjemmesiden. 

Mønlejren/økonomi. 

Bestyrelsen kan konstatere at budgettet holdt med en difference på kr. 6,

VM opdatering ved Sensei Franz. 

Sensei informerer i næste klubblad om den store oplevelse det har været at være 

med til VM i Syd Afrika på sidelinjen.  

Behandling af ansøgninger om tilskud. 

udvekslingsstudent 

Bestyrelsen har besluttet at give fri kontingent til Aki som er 

udvekslingsstudent fra Japan. Vi kan drage nytte af, at hun kan hjælpe med at 

oversætte de forskellige Japanske ting vi ønsker oversat. 

Martin Baadsgaard har søgt om ekstra tilskud til EU-sommerlejr. Bestyrelsen 

har besluttet at dække transportudgifterne samt Martin Baadsgaard udgifter. 

Arrangørerne af Møn lejr har søgt ekstra bevilling, dette blev

Information fra nedsat adhoc udvalg. 

Alle 3 klubber i Farum Kampsport Center har alle udarbejdet en behovsanalyse. 

alget arbejder videre og der er kommet en indstilling til Farum Kampsport 

er det bestyrelsen, instruktører samt hjælpere der har en nøgle 

Kort opdatering af regnskab og budget ved kasserer Dan Jensen

let gennemgået. Ud over de ekstra bevillinger der er givet, holder 

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

Shihan Rex har taget teten til at få udarbejdet en form for E

atsushima organisationen. Shihan Rex vil blive rykket herom.

Bestyrelsen har modtaget en klage over vand i saunaen hos damerne. 

Bestyrelsen sender klagen videre til FKC. Bestyrelsen tænker om man ikke 

kunne påføre en gummi liste som kunne holde bare noget af va

 den. 17 sep.2014 

til hjemmesiden kunne være ”opslagstavlen” det vil sige, at de 

på hjemmesiden. 

opslag op på opslagstavlen også mailer 

Bestyrelsen kan konstatere at budgettet holdt med en difference på kr. 6,57, hvilket 

Sensei informerer i næste klubblad om den store oplevelse det har været at være 

Aki som er 

udvekslingsstudent fra Japan. Vi kan drage nytte af, at hun kan hjælpe med at 

oversætte de forskellige Japanske ting vi ønsker oversat.  

sommerlejr. Bestyrelsen 

dække transportudgifterne samt Martin Baadsgaard udgifter.  

kstra bevilling, dette blev bevilliget.   

Alle 3 klubber i Farum Kampsport Center har alle udarbejdet en behovsanalyse. 

alget arbejder videre og der er kommet en indstilling til Farum Kampsport 

er det bestyrelsen, instruktører samt hjælpere der har en nøgle 

Kort opdatering af regnskab og budget ved kasserer Dan Jensen 

let gennemgået. Ud over de ekstra bevillinger der er givet, holder 

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

Shihan Rex har taget teten til at få udarbejdet en form for EKO pas, bare 

organisationen. Shihan Rex vil blive rykket herom. 

Bestyrelsen har modtaget en klage over vand i saunaen hos damerne. 

Bestyrelsen sender klagen videre til FKC. Bestyrelsen tænker om man ikke 

are noget af vandet væk fra 
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saunaen. 

 

 

13. Dato for næste bestyrelsesmøde.

Onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00

 

14.  Eventuelt. 

 

• Der har været udfordring ved årets Møn lejr mht. tilmelding og 

sidste øjeblik. Derfor bliver FKK nød til at have en retningslinje mht. hvornår man 

kan få penge retur ved afbud.

det er efter sidste tilmelding frist, kan man 

ønsker at man unde

hjemmesiden. Bestyrelsen

bestyrelsesmøde.
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Dato for næste bestyrelsesmøde. 

. november 2014 kl. 18.00 

Der har været udfordring ved årets Møn lejr mht. tilmelding og 

Derfor bliver FKK nød til at have en retningslinje mht. hvornår man 

kan få penge retur ved afbud. Når man har betalt til div. lejre, arrangementer mm og 

det er efter sidste tilmelding frist, kan man IKKE få sine penge retur. Bestyrelsen 

ønsker at man undersøger muligheden for, at man kan tilmelde sig 

hjemmesiden. Bestyrelsen undersøger dette nærmere, og tager dette op på næste 

møde. 

 

 den. 17 sep.2014 

Der har været udfordring ved årets Møn lejr mht. tilmelding og specielt afbud i 

Derfor bliver FKK nød til at have en retningslinje mht. hvornår man 

Når man har betalt til div. lejre, arrangementer mm og 

få sine penge retur. Bestyrelsen 

at man kan tilmelde sig via 

og tager dette op på næste 


