
Farum Kyokushin                   Referat af bestyrelsesmøde nr. 41         den 31. oktober 2018 
 
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. 

Jubilæet blev noget billigere end budgetteret. Så p.t. er der et lille overskud på den konto. 

Det resterende budget bliver p.t. fuldt. 

 

5. Ansøgning om tilskud til graduering – Sensei Franz, Sensei Martin og Senpai 

Henning.  

Bestyrelsen har afsat tilskud til Senpai gruppens graduering i budgettet. Bestyrelsen har 

fordelt beløbet individuelt mellem hver enkelt der skal gradueres. Bestyrelsen har også 

valgt at give et tilskud til alle dem der skal afsted, ved at betale en T-shirt. Dette gøres for 

at reklamere for vores klub, samt støtte op om dem der tager afsted. 

 

6. Boksering 

Efter bestyrelsens holdning har bokserne ikke overholdt de kutymer som ellers har været 

normen klubberne imellem. Der er blevet opsat 2 væg bokse puder, uden den fornødne 

ingeniørberegning som var krævet. Bokseringen har hverken Judo eller Kyokushin 

godkendt. Den fylder rigtig meget i dojoen og er til gene og fare for alle. Derfor mener 

bestyrelsen at den burde fjernes omgående. Bestyrelsen ønsker bedre kommunikation og 

respekt klubberne i mellem. 

 

7. Klubblad 

Bestyrelsen opfordrer igen til at støtte op om klubbladet. Der var flere der tilbød at skrive 

en artikel til bladet til generalforsamlingen og disse efterlyses. Marcus har lovet at skrive 

en artikel om Shanghai når han har været afsted. 

 

8. GPDR 

Senpai Dan skriver et opslag til hjemmesiden hvor man gør opmærksom på, at der med 

mellemrum bliver taget billeder under træning, konkurrencer og på lejre mm. Hvis man 
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ikke ønsker at blive fotograferet ved disse lejligheder, skal man skrive en mail til 

bestyrelsen. 

 

9. Korrespondance til og fra bestyrelsen 

Ingen korrespondance til bestyrelsen 

 

10.  Dato for næste bestyrelsesmøde. 

Onsdag den 16/1 – 2019 kl. 17.00 

 

  

11.  Eventuelt. 

Bestyrelsen opfordrer til at man flytter julefrokosten til en anden dag. Da der er 

graduering om mandagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 OSU 

 

 


