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Til stede:  Formand Senpai Bukhave, senpai Dan, Mickael Pohti, Susan Møbius 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. 

 

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

Medlemskontingent er højere end budgetteret og ender forhåbentligt yderligere lidt 

højere. 

Væsentligste er dog nok, at vores udgifter til udstyr er "eksploderet" grundet specielt 

indkøb af maskiner til vægtrummet. 

 

5. Status på baderummene – hvad mangler at bliver gjort 

Herrernes sauna er blevet virkelig flot – damerne er helt misundelige. Ved saunaen hos 

damerne mangler der at blive lavet en kant, samt en kant ud til omklædningsrummet. 

Dette vil blive lavet indenfor kort tid og der vil blive lavet en kant af fliser, som passer til 

fliserne på væggen. 

 

6. Brug af Sauna 

FKK vil gerne udvise samfundssind og henviser til at man kun bruger saunaen 1 gang om 

ugen efter fællestræning. Grundet til at vi forslår, det bliver efter fællestræningen er for at 

flere bruger den samtidig, så saunaen ikke tændes til en enkelt person og for at højne det 

sociale. 

 

7. VM 2024 

Der vil først blive sat en seddel op i klubben når vi har flere og mere præcise oplysninger. 

 

8. Dør og nøglebrikker 

Umiddelbart virker alle brikker og døren igen. Hvis der er nogen hvis brikker ikke virker, 

bedes man kontakte Mickael Pohti, eller en anden fra bestyrelsen. 
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9. Status på informationsmøde for børnene/voksne. 

Der vil blive lavet et skriv/info seddel i stedet for at lave et dissideret informationsmøde. 

På den informationsseddel vil der b.la. blive opfordret til at børnene kommer til 

fællesspisning og i øvrigt deltager i de arrangementer der ellers er i klubben. 

 Børneinstruktørerne vil komme på kids holdet op til gradueringen for at møde de nye 

karatekaer der skal begynde på børneholdet.  

 

10. Korrespondance til og fra bestyrelsen 

Der er kommet spørgsmål om der bliver lavet en fællesbestilling på klubtøj.  

Bestyrelsen vil tage det op til en fællesspisning og hører hvor mange der er interesseret i 

klubtøj. 

 

11. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

Onsdag den 25. januar kl. 17.00 

 

12.  Eventuelt 

Vi skal huske at få en vedligeholdelse konto på budgettet næste år. 

 

Juleafslutning – Bestyrelsen mener bestemt at vi skal lave en juleafslutning, hvor der vil 

blive delt de årlige priser ud.  

 

Juleafslutning afholdes den 15. december, med gløgg og æbleskiver. Fællesspisningen 

bliver aflyst i december.  

 

Nytårs træningen afsluttes efter det kolde gys i klubben – Susan har påtaget sig teten. 

 

  

  

 

  

                                                        

                 

OSU 


