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Til stede:  Formand Peter Bukhave, Mickael Pohti, 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. 

Der er nogle få finansposter der ikke helt holder budgettet. Det er bl.a. finanspost 452 

fastelavn, da der var blevet købt dobbelt op af fastelavnsboller ind ved en fejl. 

Finanspost 453 voksenhygge da fejringen af dan gradueringen, sammen med Shihan Rex, 

er blevet bogført der. Derudover er der blevet indkøbt nye brikker, som der ikke var 

budgetteret med (finanspost 615). 

Dog skal det nævnes, at budgettet på bundlinjen holder fint. 

 

5. Træningstider – bokserne 

Bestyrelsen holdt møde d. 8 maj 2019, vedr. nye træningstider sammen med bokserne. De 

var villige til at rykke deres træning om tirsdagen til kl. 20.30, så karate kunne få mere tid. 

Desværre har bokserne ændret mening igen og vil starte kl. 20.00 præcis. Det vil sige at vi 

har fået 15-20 min. ekstra om tirsdagen, da vi skal bruge lidt tid på at komme ud af 

dojoen. 

Peter sender en mail til kommunen og opsummerer hvordan tiderne er blevet fordelt i 

kampsport centeret. 

 

6. Korrespondance til og fra bestyrelsen 

Der har ikke været nogen korrespondance til bestyrelsen. 

 

Dato for næste bestyrelsesmøde. 

Onsdag den 21. august 2019 kl. 17.15 

 

 

7.  Eventuelt. 

Vedligeholdelse af gulv – støtte fra kommunen 

Kommunen er villig til at give et tilskud til nyt gulv i kampsport centeret på kr. 

40.000,00. Nu er det op til kampsport centeret at finde ud af hvilket gulv vi ønsker. 
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Vi skal indhente 2 tilbud og Peter indkalder kampsport centerets bestyrelse til 

møde. 

 

Ansøgning om tilskud fra kommunen 

Peter har sendt ansøgning til kommunen hvor vi håber på tilskud til forbedring af 

centeret, til f.eks. damerne og herrernes badeområde, køkken mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 OSU 

 

 


