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Til stede:  Formand Peter Bukhave, Mickael Pohti, Sensei Franz, Senpai Dan, Janne Baadsgaard 
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. 

Bestyrelsen havde budgetteret med et underskud på 99.938,00 for budgettet 2018. 

Klubben kom ud med et overskud på 87.467,00 i 2018. Dette er grundet flere større 

poster ikke blev så dyre som antaget.  

 

5. Budget 2019 

Bestyrelsen gennemgik budgettet for 2019. Der er lavet mindre til rettelser i forhold til 

2018 budgettet. Bestyrelsen satser på at komme ud med et 0 regnskab. 

 

6. Generalforsamling – fastsættelse af dato 

Generalforsamling den 25. april kl. 19.30 

 

7. Tilskud til Senpai Dragi 

Bestyrelsen er villig til at give ekstra tilskud til Senpai Dragi, da Senpai ønsker at komme 

med på påskelejr. 

 

8. Tilskud til Møn lejr – 20 års jubilæums år 

Bestyrelsen er villig til at give et ekstra tilskud til Møn lejren 2019. 

 

9. Gulvet i dojoen 

Der er ikke nogen konklusion på gulvet i dojoen, men bestyrelsen mener stadig at vi skal 

ud og afprøve et evt. nyt gulv. 

 

10. Korrespondance til og fra bestyrelsen 

Furesø kommune har forespurgt på om FKK ønsker at undervise en gruppe unge gennem 

i samarbejde med Furesø kommunen. Dette projekt ønsker FKK at støtte op om. Der er 

flere karatekaer der har ytret at de ønsker at hjælpe. 
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11.  Dato for næste bestyrelsesmøde. 

Onsdag den 10. april kl. 17.00 

 

12.  Eventuelt. 

Bestyrelsen har et ønske om af hver klub i kampsport centeret, afsætter et beløb til 

løbende vedligeholdelse af b.la. ventilation (eftersyn 1 gang årligt), gulvvarme mm. 

Bestyrelsen vil gerne bede om en servicerapport, på den service der er udført på 

gulvvarmen. 

Bestyrelsen ved bede Sensei Martin om at gå videre med dette til kampsports centerets 

bestyrelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSU                                                                  

 

 


