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Til stede:  Formand Senpai Bukhave, senpai Dan, Mickael Pohti, Susan Møbius, Charlotte Barfod, 
Sensei Franz og Senpai Mette 

Fraværende:  

-oo0oo- 

Dagsorden   

 

1. Valg af referent. 

Senpai Mette blev enstemmigt valgt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden blev godkendt. 

 

3. Godkendelse af forrige referat samt underskrivelse. 

Det forrige referat blev godkendt og underskrevet. 

 

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

Bestyrelsen har konstateret at vi er lidt bagud i budgettet. Vi havde håbet på lidt flere 

indmeldelser efter Corona. Dog skal det sige at det ikke er de store afvigelser der er.  

 

5. Opdatering på renovering af omklædningsrum og sauna 

Furesø kommune har givet tilsagn til at støtte med 75% via lokaletilskudsordningen til 

kampsport centeret, til renovering af baderum. Det vil sige at bestyrelsen kan sætte 

renovering projektet i gang.  

Den 5/9-22 starter renovering af baderummene.  

 

6. Kommende aktiviteter i klubben 

Bestyrelsen ønsker flere støtter op om de arrangementer der er i klubben, men vil meget 

gerne have hjælp fra de mere erfarne sortbælter specielt til kamp og kata stævnerne.  

Det forventes, at børn også stiller op til de forskellige stævner der er i klubben. 

 

7. Status på informationsmøde for børnene/voksne. 

Der er ikke afholdt noget informationsmøde endnu, men det er stadig et ønske at afholde. 

 

8. Korrespondance til og fra bestyrelsen 

Der er en gruppe spejdere der har ønsket om at låne dojoen til overnatning. Dette ønske 

kan vi desværre ikke imødekomme, da vi ikke låner dojoen ud til andre end medlemmer. 

 

9. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

Onsdag den 26. oktober 2022 kl. 17.00 
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10.  Eventuelt 

Kommunen har bevilliget at betale 75% til vedligeholdelseskontoen til vedligeholdelse af 

bygningen. En sagkyndig fra kommunen har sammen med Mickael Pohti gennemgået 

bygningen og lagt en plan for de næste 5 år. 

Dette vil blive taget op på næste møde i kampsport centeret bestyrelse. 

 

Forespørgsel af indkøb til flere styrkeredskaber. Sensei Franz indhenter et nyt tilbud og 

sender det ud på mail. 
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