
Farum Kyokushin Bestyrelsesreferat nr. 62             d.25.01.2023 
 

 

 
Side 1 

 
  

 

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

Fraværende: Senpai Bukhave 

-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.  

2023 budget er blevet lagt og godkendt af bestyrelsen. Der er givet lidt mere til sociale 

arrangementer og udgifter til lejre og stævner er blevet tilrettet. Bestyrelsen budgetterer 

med et underskud, da regninger fra sidste års restaurering af sauna ikke er modtaget. 

Lige ledes er der ikke blevet betalt til kampsport centeret, da denne opkrævning heller 

ikke er modtaget. Der er blevet rykket herom. 

 

5. Flere indberetninger til kommunen 

Da kommunen nu skal have flere oplysninger pr. medlem end tidligere, giver det ekstra 

udfordringer for klubbens kassere. Det der b.la. giver udfordringer er at der er forskel på 

kids kontingent og øvrige kontingenter.  

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at kontingentet for Kids ændres fra den 

01.07.-2023 til kr. 1.000, - per halvår. Kids vil få betalt alle udgifter der bliver tilbudt i kids 

regi. Det vil sige graduerings udgifter, gi, bælter mm.  

 

6. Herre og Dame skilte over baderum – hvor er de – hvem bestiller nye? 

Efter vi har fået malet dørkarmene i klubben, er vores Dame og Herre skilte desværre 

forsvundet. Senpai Mette har indkøbt nye skilte og sætter op. 

 

7. EM Barcelona 12-14 maj 

Freja har et ønske om at deltage i EM og ønsker at få en backup/coach med. Bestyrelsen 

vil undersøge, hvem der har mulighed for at tage med og hvad dette vil koste.  

Bestyrelsen mener, det er vigtigt at støtte op om en så dygtig ung kataudøver, og håber på 

der kan findes en løsning. 
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8. Reklamefilm til Facebook, hjemmeside mm. 

Mark har aftalt med Anders Hald, at han overtager teten på at få lavet en klub video, som 

kan bruges på Facebook, samt på vores hjemmeside mm. Mark ønsker, at vi er et par 

stykker der sætter os sammen for at finde ud af, lidt mere detaljeret, hvad det er vi 

ønsker. 

 

9. DGI´s Kampsport-børneinstruktørkursus  

Susan vil i samarbejde med DGI arrangerer børneinstruktørkursus i Solvangshallen.  

Alle dem der har teten på børneundervisningen vil få tilbuddet om at deltage lørdag 

7/10-23 

  

10. Årshjul 

Fastelavn vil blive afholdt torsdag den 23/2-23 – Susan, Frederik og senpai Mette står for 

fastelavn. 

Senpai Charlotte har teten på klub kumite stævnet, der løber af stablen, lørdag den 22. 

april. Senpai Mette står for Katastævnet den 18. marts og Senpai Klaus på Shin Go Ryu 

Cup. Der er ikke udfundet tovholder på BS Cup. 

 

11. Instruktør honorar 

Enstemmigt vedtaget, at der fortsat skal lægges 6 årlige undervisninger af børn for at 

kunne modtage instruktørhonorar, og at et samlet antal undervisningstimer på 40 

lektioner udløser den maximale udbetaling.  

Børneinstruktørerne vil gå ind under de samme vilkår som sortbælterne, gældende fra 

den 1. januar 2023 

 

12. Støtte til påske lejr 

Støtten kører videre som den hidtil har gjort. 

 

13. Brug af sauna 

Efter elpriserne er i nedadgående kurve, vil bestyrelsen mene at det er optil hver enkelt at 

vurdere hvornår saunaen skal benyttes. Dog vil bestyrelsen stadig anbefale at man 

benytter saunaerne med omtanke, det vil sige efter hold træning og ikke bare for en 

enkelt person. 

 

14. Indkøb af spritdispenser 

Da det er kampsport centeret der står for indkøb af spritdispenser, skal man rette 

henvendelse hertil. 

 

15. Korrespondance til og fra bestyrelsen 

Michala vil gerne supplere service og har spurgt om hun må bruge ca. kr. 3.000,- Dette er 

blevet accepteret af bestyrelsen. 
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16. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

Bliver aftalt på GF.  

 

17. GF 

Generalforsamlingen vil blive afholdt torsdag den 20. april 2023 

 

18.  Eventuelt 

Vi skal huske at få en vedligeholdelse konto på budgettet. 

 

Nytårskuren ser ud til at blive en stor succes i år – 34 tilmeldte voksne.  

 

 

 

 

 

  

                                                        

                 

OSU 


