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Til stede:  Formand Senpai Bukhave, Mickael Pohti, Susan Møbius, Sensei Franz og Senpai Mette 

Fraværende: Senpai Dan 

-oo0oo- 

Dagsorden   

 

1. Valg af referent. 

Susan Møbius blev enstemmigt valgt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden blev godkendt. 

 

3. Godkendelse af forrige referat samt underskrivelse. 

Sker ved næste bestyrelsesmøde 

 

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

Udgifter til Corona-tiltag og faldende medlemstal påvirker især klubbens resultat for i år. 

Vi har pt 143 medlemmer heraf 36 kids.  

Bestyrelsen har på baggrund af ovenstående sat følgende initiativer i værk:  

• Undersøger hvilke Corona-kompensationspuljer FKK kan søge, og sender 

ansøgninger om tilskud 

• Kontakter Furesøavisen for at få dem til at bringe nogle nyheder fra FKK ind 

imellem som de tidligere gjorde.  

• SoMe reklame for klubben 

• Sociale arrangementer til fastholdelse af især børn og unge i klubben 

• Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at komme ned og træne når man kan. 

Det er sjovere at træne når vi er flere på holdene.  

 

Kids-senpaigruppen melder om mange nye børn på kids begynder. Hvilket er glædeligt.  

 

5. Igangsættelse af renovering af badeområderne – hvor lang er vi? 

Der er forsøgt indhentet tilbud, men yderligere specifikationer er nødvendige for at 

endelige tilbud kan afgives. Tre tilbud skal indhentes før vi kan komme i gang med 

renoveringen.  

 

6. Forslag til vedtægtsændringer 

Bestyrelsen tager imod Ruben og Annikas forslag til ændring af § 8 i klubbens vedtæger, så der 

fremadrettet kan holdes online generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringen bliver taget op 

til næste generalforsamling. 
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7. Indvielse af klubbens renoverede fællesrum. 

Senpai Mette og Merete har sendt et forslag om indvielse af klubbens nyrenoverede 

fællesrum. Forslaget er som udgangspunkt godkendt af bestyrelsen, evt. budget kan 

fremsendes til bestyrelsen og godkendes pr. mail. 

 

8. Korrespondance til og fra bestyrelsen 

 

• Henvendelse vedr. Ninjadag: Kids-senpai gruppen beder om lov til at bruge dojoen, 

samt et budget til at afholde Ninjadag for klubbens børn. Det er godkendt af 

bestyrelsen. Nærmere specificeret budget fremsendes til bestyrelsen og godkendes pr. 

mail 

• Forældrehenvendelse vedr. social indsats for børnegruppen. Henvendelsen besvares 

af bestyrelsen direkte til afsender. Der kan godt godkendes budget til afholdelse af 

ekstraordinært børnearrangement. Konkret dato + ca. budget fremsendes til 

bestyrelsen for godkendelse. Kan godkendes af bestyrelsen pr. mail.  

 

9. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

• 24. november kl. 18.00 

 

10.  Eventuelt 

• Der er service på varmen i næste uge 

• Judo skifter repræsentant i Kampsportcenterets bestyrelse 
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