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Til stede:  Formand Peter Bukhave, Senpai Dan, Mickael Pohti, Janne Baadsgaard, Charlotte 
Barfod, 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 af forrige referat samt underskrivelse. 

Forrige referat blev godkendt. Bliver underskrevet ved næste møde 

 

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

Listen med restancer er blevet gennemgået og p.t. er der for kr. 11.800,00 i restancer. Det 

er medlemmer der simpelthen ikke har betalt kontingent. 

 

5. Status på gulv. 

Der er ved at blive indhentet tilbud på renovering af det nuværende gulv. Bokseklubben 

og karate indhenter i alt 3 tilbud. Uge 42 er p.t. afsat til renoveringen. Udfordringen er, at 

det er svært at få tilbuddene i hus i tide 

 

6. Nyt medlem til bestyrelsen af kampsport centeret. 

Bestyrelsen skal finde et nyt medlem til kampsport centerets bestyrelse, da Sensei Martin 

ønsker af træde tilbage. Hvilket bestyrelsen mener er meget forståeligt, da Sensei har 

siddet i denne bestyrelse i mere end 10 år.  

 

7. Korrespondance til og fra bestyrelsen 

Der har ikke været nogen korrespondance til bestyrelsen. 

 

8. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

Onsdag d. 30.10.2019 kl. 17.00 

 

9. Eventuelt. 

 

• Lars Andersen fra Shinkyokushin har spurgt om Farum Kyokushin ønsker at blive 

medlem af United Karate of Denmark: www.united-karate.dk/ 

http://www.united-karate.dk/
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UKDK - United Karate of Denmark 
United World Karate er stiftet af en række betydelige, internationale karate 
organisationer, der repræsenterer traditionel karate, generel karate og 
kontaktkarate. UWK’s vision og mission udgør formålet og grundlaget for UWK og er 
udtrykt i det følgende, hvilket tillige skal betragtes som et bindende mandat for UKDK. 
 
Vision:  
At gøre en fælles, verdensomspændende indsats hvorved karate som kampkunst 
(Martial Art) i dens mange former og stilarter bliver anerkendt af IOC, Sport Accord 
og nationale idrætsorganisationer og -ministerier som en væsentlig, global sport og en 
holistisk metode til menneskelig udvikling.  

Vi mener I bestyrelsen, vi vil tilmelde os dem har har lyst til at stille op enten I Kata 
eller Kumite uden medlemskab, for derefter at se hvordan tingene fungerer. 
Derefter vil vi drøfte et evt. medlemskab. 
 

• Mette har et ønske, om at bestyrelsen arrangere en hovedrengøringsdag. Mette 
laver en oprydningsliste til en rengøringsdag. Enten bliver der indraget en hverdag 
I stedet for træning, eller også en weekendsdag. 
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