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Til stede: Senpai Henning Fabricius, Martin Baadsgaard, Sensei Franz Rasmussen, Michael Pohti 
og Mette Steen Christensen       

Fraværende: Peter Lerke, Senpai Dan Jensen 

-oo0oo- 

 
Dagsorden   

 

1. Valg af referent. 

Mette blev valgt som referent 

 

2. Godkendelse af forrige referat samt underskrivelse. 

Forrige referat blev godkendt. 

 

3. Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamling. 

Senpai Henning Fabricius – formand 

Senpai Dan Jensen – Kasserer  

Mette Steen Christensen – Referent  

Michael Pohti – bestyrelsesmedlem 

Martin Baadsgaard – bestyrelsesmedlem 

Peter Lerke – suppleant 

Sensei Franz Rasmussen - suppleant 

 

4. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden blev godkendt. 

 

5. Budget 2015  

Budgettet for 2015 blev godkendt på generalforsamlingen. Der er ingen ændringer p.t. 

 

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

Sensei Martin kom med et forslag om en forældrerepræsentant. Dette mener bestyrelsen 

er en rigtig god ide. Senpai Henning vil gerne have punktet uddybet af Sensei Martin. 

Punktet vil blive taget op igen til næste bestyrelsesmøde. 

 

7. Behandling af instruktørhonorar samt kontingent frihed vedr. assistenter. 

Bestyrelsens behandling af instruktørhonorar er nu færdigbehandlet og godkendt. 

 

Ændringen er som følger: Instruktørhonoraret vil fremover først blive effektueret til udbetaling i 

december måned, hvis instruktøren har påtaget sig min. 25 instruktørtimer i kalenderåret. 

Chefinstruktøren vil have ansvaret for, at holde styr på timeantal og videregive dette til 

bestyrelsen sidst på året. 

Ordningen træder i kraft fra 1. januar 2015. 

 

For medlemmer af instruktørgruppen vil honoraret være på det maksimale af hvad klubben kan 

søge tilskud på i Furesø kommune. 

Pt. udgør honoraret 5600kr årligt. 
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For børneinstruktør gruppen vil honoraret udgøre det der svar til årligt kontingent.                                                                                                                                                            

Pt. 1800kr. honoraret vil ligeledes blive udbetalt december måned.  

 

 

8. Klub Liv. DGI har udviklet et nyt sponsorsystem for alle sportsklubber i DK. 

Senpai Henning har tilmeldt klubben DGI´s Klub Liv. Følg linket nedenfor. 

 

Link til medlemstilmelding:  http://www.klublivdanmark.dk/medlemmer/ 

Link til KlubLiv forside: http://www.klublivdanmark.dk/ 

 

9. Ansøgning om ekstraordinær tilskud fra medlemmer. 

Det er blevet vedtaget, at yde ekstra ordinært tilskud til 2 medlemmer i klubben. 

 

10. Førstehjælpe kursus til børneinstruktører samt opdatering af førstehjælpskursus. 

Bestyrelsen vil prøve at arrangere et førstehjælpskursus her i klubben for 

børneinstruktørerne. Michael Pohti er sat på denne opgave. 

 

11. Affaldsordning 

Bestyrelsen har en bøn til Sensei Martin angående en ny affalds ordning. Affaldet ligger tit 

og flyder da skraldespanden mange gange er overfyldt. Vi håber på at Sensei vil tage dette 

op i kampsport centeret og måske kontakte kommunen om en større skraldespand. 

 

12. Fokus områder for bestyrelsen. 

Hvordan kan vi holde på vores medlemmer? 

Tiltrækning af nye medlemmer. 

Vægtrummet. 

 

13. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

Den 18/8-2015 kl. 18.00 

 

14.  Eventuelt. 

Der skal holdes mere styr på tilmeldingerne. Evt. tilmelding efter den første prøve time og 

så har man en ret til at fortryde indmeldingen indenfor den første måned. Vi vil arbejde 

nærmere med dette på næste møde. 
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