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

Fraværende: Charlotte Barfod,   

-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. De to tidligere referater blev underskrevet. 

 

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

Møn lejren overstiger året 2019 budget, grundet foredrag og de indslag der var på Møn 

lejren, da der var 30-års jubilæum. 

Div. Udstyr overstiger også da der bl.a. er købt brikker mm. til gengæld er der ikke brugt 

så mange udgifter på stævner. 

 

5. Status på gulv.  

Der er sendt 3 tilbud afsted til kommunen. Der er ikke kommet noget svar fra kommunen 

endnu. Der vil blive rykket for svar om et par dage. 

 

6. Tilskud til sort/brunbælte lejr. 

Tilskud 700,- pr. deltager. Der er tilmeldt 14 sort/brunbælter til Gøteborg lejre. 

 

7. Fast støtte til Sensei Franz instruktøruddannelse i kobudo. 

Bestyrelsen har besluttet at give støtte til Sensei i ét år af gangen. Bestyrelsen opfordrer 

til at Sensei ansøger igen om et år. 

 

8. Støtte til indkøb af div. våben i forbindelse med instruktøruddannelse – Sensei 

Franz. 

Bestyrelsen har besluttet at støtte 100% af indkøb til våben. 

9. Vi er 3 unge mennesker der skal på vinterlejer oppe i Nordjylland Marcus, 
Frederikke og jeg selv. Da i hvert fald to af os er på SU, vil vi gerne søge om tilskud 
til transporten derover.  
Der gives 100% støtte til de 3 unge mennesker der tager på vinterlejr. 
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10. Efter henvendelse fra Sensei Niels og Charlotte vil jeg gerne bede om at vi også 

tager nøglepolitikken op igen. 

Bestyrelsen mener ikke, at Charlotte har behov for nøgle, da alle kan låse med det 

nummer der står på døren. Da Charlotte kun som udgangspunkt skal være instruktør de 

første 4 gange. 

Det er op til instruktørgruppen, at vurdere hvem der har brug for nøgler til klubben. 

Bestyrelsen opfordrer til, at det er de faste instruktører, faste assistenter og dem som 

instruktørgruppen vurderer har behovet, som får en nøgle. 

 

11. Rengøring 

Bestyrelsen vil gå rundt og tage billeder for at dokumenterer den dårlige rengøring. Dette 

er gjort! 

 

12. Hygiejne 

Bestyrelsen opfordrer til, at man vasker sin gi efter træning og regelmæssig vasker sine 

benskinner. 

 

13. Vedr. brev fra dansk Karate Forbund 

Bestyrelsen kan ikke se noget formål i, at være medlem af Dansk Karate Forbund. 

 

14. Service til børne- og voksen hygge 

Mette køber service ind til lager. 

 

15. Hjertestarter 

Bokserne og judo har trukket sin støtte til hjertestarteren tilbage. Derfor skal karate nu 

stå for alle udgifterne til hjertestarteren fremadrettet. Bestyrelsen har vedtaget at stå for 

fremtidige udgifter og derfor tilhører den nu karate klubben. Dette er besluttet, da 

bestyrelsen mener ikke det kan være rigtigt at spare på en ting der kan rede liv! 

 

16. Korrespondance til og fra bestyrelsen 

Der er ingen indkomne forslag. 

 

17. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

Onsdag den 15. april 2020 kl. 17.00 

 

18. Eventuelt 

• Generalforsamling de. 23. april 2020 

• Michael Pohti og Peter Bukhave skal til møde med kommunen vedr. fremtiden af 

Kampsport centeret. Vi venter spændt på at høre hvad kommunen har at sige. 

• Bestyrelsen har besluttet at købe en printer til kontoret, så instruktørerne kan 

overrække gradueringscertifikaterne med det samme. 

• Der er kommet et ønske om at der bliver indkøbt en barre til dojoen. Dette vil blive 

taget op til næste møde i kampsport centeret.  
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