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Til stede:  Formand Peter Bukhave, Senpai Dan, Janne Baadsgaard, Mickael Pohti, Charlotte 
Barfod 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 og underskrevet. 

 

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

Der har ikke været så mange udgifter grundet Covid19. Derfor er det forventelig at vi 

kommer ud med et overskud i 2020. Ellers ingen kommentarer til regnskab og budget. 

 

5. Bokserne 

Det ser ikke ud til at bokserne kommer tilbage til kampsport centeret foreløbig. De har 

fået mange nye medlemmer efter de er flyttet op i Bybæk hallen. De har også fået mange 

flere træningstider.  

 

6. Judo 

Bestyrelsen havde inviteret Judo til vores bestyrelsesmøde, for at drøfte istandsættelse af 

kampsport centeret. Lars Klit fra Judo kom og Peter Bukhave fremlagde Karates ønske om 

fornyelse af kampsport centeret. Lars Klit var positiv overfor fornyelse/istandsættelse af 

klubben. Lars Klit var ikke sikker på hvem der sad i Judos bestyrelse og kendte ikke til 

deres regnskab, men mente ikke de kunne byde ind med det store rent økonomisk. 

 

7. Senpai Dan – Børnehold 

Senpai Dan har et kæmpe arbejde flere gange om måneden som kasserer for Farum 

Kyokushin. Derfor fritages senpai Dan for ”tvungen” træning af børneholdende, så længe 

han er kassere. 

 Bestyrelsen har besluttet at kontakte Senpai Peter for at få ham til at få oprettet et 

system, som vil lette kasserens arbejde ved tilmelding og betaling af lejre. Det skal være et 

system hvor man tilmelder sig og samtidig betaler. 

 

8. Indstilling til hædring 

Der er kommet forskellige forslag til hvem vi indstillinger til hædring. 
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9. Indkøb af diverse udstyr til styrkerum samt til stamina hold 

Sensei Franz har efterspurgt flere remedier til brug på stamina holdet onsdag aften. Dette 

har bestyrelsen bevilliget. 

Sensei Franz havde også et ønske om en Lat Pull maskine med tilbehør. Dette har 

bestyrelsen valgt, ikke at godkende i første omgang, da bestyrelsen ikke kan se at der 

skulle være plads i vægtrummet til dette. 

 

10. Korrespondance til og fra bestyrelsen 

Der har ikke været nogen korrespondance til eller fra bestyrelsen 

 

11. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

Onsdag den 4. november 2020 

 

12.  Eventuelt 
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