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Til stede:  Formand Peter Bukhave, Senpai Dan Janne Baadsgaard, Mickael Pohti, Sensei Franz 
og Mette Steen Christensen 

Fraværende:  

-oo0oo- 

 
Dagsorden   

 

 

1. Valg af referent. 

Mette Steen Christensen blev enstemmigt valgt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden blev godkendt. 

 

3. Godkendelse og underskrift af forrige referat. 

Forrige referat blev godkendt og underskrevet. 

 

4. Kasseres beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet. 

P.t. følger klubben budgettet. 

 

5. Klubbens 30 års jubilæum 

Bestyrelsen budgetterer med, at der kommer ca. 40 personer til jubilæet. Mette 

undersøger om hun kan arrangere madden. Der vil blive efterlyst hjælpere til jubilæet på 

Mønlejren. 

 

6. Nyt fra DKKO 

Peter har været på det første DKKO møde. Mødet gik ud på at finde ud af hvilke 

interesser/forventninger de forskellige klubber har. Man vil som udgangspunkt støtte op 

om hinanden arrangementer og evt. arrangere fællestræning. 

 

7. Mail fra kommunen vedr. tilskud 

Senpai Dan sender regnskabet med underskrifter til kommunen. Peter sender 

bekræftelse på børneattesterne. Peter taler med Senpai Henning om hvad der ellers skal 

gøres. 

 

8. Træner-vejledning/-uddannelse for ikke sortbælte  

Der efterlyses stadig trænere til at tage børnetræningen.  

Der er blevet efterspurgt materiale til at hjælpe de mere uerfarne trænere til 

undervisningen. Det kunne være en ide at skrive ting ned, man vil gennemgå i 

undervisningstimen, inden man møder til træning/undervisning. 

 

9. Klubbladet 

Klubbladet er en del af klubbens identitet. Bestyrelsen er ærgerlig over, at ikke flere vil 

støtte op om klubbladet og skrive om oplevelser, den enkelte har haft i løbet af året i 
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træningens ånd.  

 

10.  E-mails til fællespostkassen. 

Peter tager hånd om alle mails stilet til bestyrelsen. Mails stilet til Senpai gruppen bliver 

besvaret af Sensei Franz. 

 

11.  GDPR – opfølgning – er der nyt? 

Der er ikke sket noget nyt. 

 

12.  Korrespondance til og fra bestyrelsen 

Ingen korrespondance til bestyrelsen 

 

13.  Dato for næste bestyrelsesmøde. 

Onsdag d. 31/10-18 kl. 17.00 

  

14.  Eventuelt. 

Den 22/8-18 var der desværre 32 medlemmer der manglede at betale for sit 

medlemskab. Senpai Dan sender en liste ud til Senpai gruppen, for at få hjælp med 

opkrævning. 

 

Udluftnings systemet er kommet online.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 OSU 

 

 


