
Farum Kyokushin Referat af bestyrelsesmøde nr. 

 

  

 

Til stede: Senpai Henning Fabricius, Martin Baa
Christensen                        

Fraværende: 

 

Dagsorden  

 

1. Valg af referent 

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Godkendelse af forrige referat samt underskrivelse

4. Kassernes beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet.
5. Opdatering på kasserer posten
6. Tilbud fra DGI på kasserer posten
7. Indkomne forslag fra GF
8. Rengøring/tilbud på dette i kampsport centeret
9. Dato for næste bestyrelsesmøde.

10.  Evt. 

 

 

1. Valg af referent 

Mette blev valg som referat

 

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt

 

3. Godkendelse af forrige referat samt underskrivelse

Forrige referat blev godkendt

ikke var blevet printet ud.

 

4. Kassernes beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet.
Paulina kom en sidste gang og gennemgik budget og regnskab. 

der skal bemærkes er at medlemstilskud først kommer senere på året, derfor er der 

en difference på nuværende tidspunkt.
Foreningen har en del penge i banken, derfor vil Marti
dækket, hvis så frem banken gik konkurs.

 
5. Opdatering på kasserer posten

Dan var inviteret til at komme, da Dan
nye kasserer. Derfor ville Paulina fortælle Dan hvad denne opgave indebærer.

Dan er villig til at stille op som kasserer til den ekstraordinære generalforsamling.

 
6. Tilbud fra DGI på kasserer posten

Dette forslag er sat i bero indtil efter ekstraordinær generalforsamling
 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 7 

Side 1 
 

 

Senpai Henning Fabricius, Martin Baadsgaard, Peter Lerke, Mette 

 

 

Godkendelse af dagsorden. 

Godkendelse af forrige referat samt underskrivelse 

Kassernes beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet.
Opdatering på kasserer posten 
Tilbud fra DGI på kasserer posten 
Indkomne forslag fra GF 
Rengøring/tilbud på dette i kampsport centeret 

ato for næste bestyrelsesmøde. 

-oo0oo- 

Mette blev valg som referat 

Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden blev godkendt 

Godkendelse af forrige referat samt underskrivelse 

Forrige referat blev godkendt og underskrives ved næste bestyrelsesmøde, da det 

ikke var blevet printet ud. 

Kassernes beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet.
Paulina kom en sidste gang og gennemgik budget og regnskab. Budgettet holder, det 

der skal bemærkes er at medlemstilskud først kommer senere på året, derfor er der 

en difference på nuværende tidspunkt. 
Foreningen har en del penge i banken, derfor vil Martin undersøge hvordan vi er 
dækket, hvis så frem banken gik konkurs. 

Opdatering på kasserer posten 
Dan var inviteret til at komme, da Dan Jensen havde vist interesse som vores evt. 
nye kasserer. Derfor ville Paulina fortælle Dan hvad denne opgave indebærer.

Dan er villig til at stille op som kasserer til den ekstraordinære generalforsamling.

Tilbud fra DGI på kasserer posten 
Dette forslag er sat i bero indtil efter ekstraordinær generalforsamling

1. maj 2013 

Mette Steen 

 

Kassernes beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet. 

og underskrives ved næste bestyrelsesmøde, da det 

Kassernes beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet. 
Budgettet holder, det 

der skal bemærkes er at medlemstilskud først kommer senere på året, derfor er der 

n undersøge hvordan vi er 

havde vist interesse som vores evt. 
nye kasserer. Derfor ville Paulina fortælle Dan hvad denne opgave indebærer.  

Dan er villig til at stille op som kasserer til den ekstraordinære generalforsamling. 

Dette forslag er sat i bero indtil efter ekstraordinær generalforsamling 



Farum Kyokushin 

 

  

 

7. Indkomne forslag fra GF

Bestyrelsen har drøftet

Sponsorater som Linda var inde på til generalforsamlingen, er velkommen. 

Bestyrelsen tror der ligger mere arbejde i det, end der kommer ud af.  

Der vil blive lavet en tilføjelse i forretningsorden hvor der vil stå

Forretningsorden er til enhver tid underlagt vedtægterne

 

8. Rengøring/tilbud på dette i kampsport centeret

Senpai Henning vil bede senpai Martin om den

nuværende tidspunkt

tilbud. 

 

9. Dato for næste bestyrelsesmøde.

Dato for næste bestyrelsesmøde vil blive fastsat efter den ekstraordinære 

generalforsamling, så vi kan aftale dato sammen med den nye kasserer. 

 

10.  Evt. 

Bestyrelsen kunne godt tænke sig at senpai 

kunne registrer begynderholdet. Problematikken er at der er for mange der først 

melder sig ind dagen før den første graduering.

Bestyrelsen forslår, at man laver en form for opråb/registrering ved timens start.

 

Ved sidste assistent møde

herom i det nyeste klubblad. Klubbladet ligger frit tilgængeligt for alle i klubben. 

Man må meget gerne tage et eksemplar med hjem.

 

Frederik Baadsgaard har søgt om tilskud til

valgt at støtte op om Frederik Baadsgaards positive udvikling og har derfor valgt at 

give dette tilskud på ca. 

 

Martin Baadsgaard spurgte om det kunne være muligt at Farum Kyokushin selv 

kunne arrangere et stævne.

Dette punkt er op til instruktørgruppen. Derfor beder bestyrelsen 

instruktørgruppen om at tage dette op på næste møde.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 7 

Side 2 
 

 

Indkomne forslag fra GF  

Bestyrelsen har drøftet de indkomne forslag fra generalforsamlingen.

som Linda var inde på til generalforsamlingen, er velkommen. 

Bestyrelsen tror der ligger mere arbejde i det, end der kommer ud af.  

Der vil blive lavet en tilføjelse i forretningsorden hvor der vil stå

Forretningsorden er til enhver tid underlagt vedtægterne.  

Rengøring/tilbud på dette i kampsport centeret 

Senpai Henning vil bede senpai Martin om den kravspecifikation der er på 

nuværende tidspunkt til rengøringen. Ud fra den vil bestyrelsen 

Dato for næste bestyrelsesmøde. 

Dato for næste bestyrelsesmøde vil blive fastsat efter den ekstraordinære 

generalforsamling, så vi kan aftale dato sammen med den nye kasserer. 

Bestyrelsen kunne godt tænke sig at senpai gruppen, kunne drøfte hvordan vi bedre 

kunne registrer begynderholdet. Problematikken er at der er for mange der først 

melder sig ind dagen før den første graduering.  

at man laver en form for opråb/registrering ved timens start.

sidste assistent møde blev assistentpoint afskaffet pr. 1. april 2013. Læs mere 

herom i det nyeste klubblad. Klubbladet ligger frit tilgængeligt for alle i klubben. 

Man må meget gerne tage et eksemplar med hjem. 

Frederik Baadsgaard har søgt om tilskud til Schwizz Open i Schweiz.

valgt at støtte op om Frederik Baadsgaards positive udvikling og har derfor valgt at 

ca. 2.000,-. 

Martin Baadsgaard spurgte om det kunne være muligt at Farum Kyokushin selv 

stævne. 

Dette punkt er op til instruktørgruppen. Derfor beder bestyrelsen 

instruktørgruppen om at tage dette op på næste møde. 

 1. maj 2013 

forslag fra generalforsamlingen. 

som Linda var inde på til generalforsamlingen, er velkommen. 

Bestyrelsen tror der ligger mere arbejde i det, end der kommer ud af.   

Der vil blive lavet en tilføjelse i forretningsorden hvor der vil stå følgende: 

specifikation der er på 

. Ud fra den vil bestyrelsen indhente div. 

Dato for næste bestyrelsesmøde vil blive fastsat efter den ekstraordinære 

generalforsamling, så vi kan aftale dato sammen med den nye kasserer.  

, kunne drøfte hvordan vi bedre 

kunne registrer begynderholdet. Problematikken er at der er for mange der først 

at man laver en form for opråb/registrering ved timens start. 

april 2013. Læs mere 

herom i det nyeste klubblad. Klubbladet ligger frit tilgængeligt for alle i klubben. 

pen i Schweiz. Bestyrelsen har 

valgt at støtte op om Frederik Baadsgaards positive udvikling og har derfor valgt at 

Martin Baadsgaard spurgte om det kunne være muligt at Farum Kyokushin selv 

Dette punkt er op til instruktørgruppen. Derfor beder bestyrelsen 


