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Til stede: Senpai Henning Fabricius, Senpai Dan Jensen. Martin Baadsgaard og Mette Steen 
Christensen   

Fraværende: Michael Pohti 

-oo0oo- 

 

 
Dagsorden   

 

1. Valg af referent. 

Mette Steen Christensen blev enstemmigt valgt. 

 

2. Godkendelse af forrige referat samt underskrivelse. 

Forrige referat blev godkendt og underskrevet. 

 

3. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden blev godkendt samt underskrevet. 

 

4. Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamlingen 

Senpai Henning Fabricius – Formand 

Senpai Dan Jensen – Kasserer 

Mette Steen Christensen - Referent 

Michael Pohti – Bestyrelsesmedlem 

Martin Baadsgaard – Bestyrelsesmedlem 

Sensei Franz Rasmussen – Suppleant  

Peter Dam Lerke – Suppleant  

  

5. Budget 2016.   

Budgettet blev godkendt på generalforsamlingen.  

Budgettet blev gennemgået og budgettet er overskredet en smule på rekvisit kontoen, da 

alle sortbælter har fået dommertøj.  

 

6. Fastholdelse af medlemmer 

Nogle af besvarelserne fra spørgeskemaerne der har ligget/ligger i klubben blev 

diskuteret. Bestyrelsen kunne rigtig godt tænke sig, at flere medlemmer ville bruge tid på, 

at svare på spørgeskemaet.. Spørgeskemaet er et vigtigt arbejdsredskab som både 

bestyrelsen, men også instruktørerne kunne drage nytte af.  

Spørgeskemaet er anonymt og ideen er, at finde ud af medlemmernes opfattelse og 

synspunkt af den daglige træning i klubben. Både for de unge men bestemt også for de 

ældre. 

       -    Hvad skal der til for at holde på de unge? 

-  Hvilket mål/krav skal der være til de unge? 

-  Skal der evt. laves kønsopdelte hold – et ungdoms pige/drenge hold. 

- Skal vi fortsætte med at have blandet begynderhold (barn/voksen) 
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7. Korrespondance til og fra bestyrelsen (indslag/forslag til bestyrelsen)  

Der er ikke kommet nogen henvendelser til bestyrelsen.  

 

8. Dato for næste bestyrelsesmøde.  

Onsdag den 3 august 2016 

       

9. Eventuelt. 

Medlemslisterne blev gennemgået og der ville blive taget fat på dem der har restance 

beløb. 

 

PR skal sættes i gang så det er klar til det nye begynderhold i september. De sidste 

detaljer skal på plads før det kan gå i trykken. 

 

Fremadrette bliver alle referater sendt både til webmaster og til instruktørgruppen. 

Dette er med henblik på, at bestyrelsen håber, at alle i instruktørgruppen læser 

referaterne. 

 

Til den netop veloverstået graduering var der 60 karatekaer. Det var en virkelig flot 

graduering. 

 

 

 

       OSU 

 

 

 


