
Farum Kyokushin Referat af bestyrelsesmøde nr. 6

 

  

 

Til stede: Senpai Henning Fabricius, Martin Baa

Franz Rasmussen og Mette Steen

Fraværende: Ingen 

 

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. Opfølgning på udmeldelsen af DKU
6. Revidering af tilskudspolitik, da de fleste tilskud blev gi

arrangementer 

7. Revidering af budgettet som flg. af ændrede tilskud til DKU lejre og 

udmeldelse af DK 

8. Facebook vs. Hjemmeside 

det er nemt at lægge nyheder ud på Facebook let at have flere admini

og god PR for klubben. Man kan også godt få nyhederne på Facebook til at stå 

på klubbens hjemmeside helt automatisk.

9. Assistent point til hjælpere og trænere på karatekids holdet

10. Klubbens brug af egenkapitalen, i forbindelse med bedre/flere 

11. Formandens beretning, til gennemgang/godkendelse.

12. Dato for næste bestyrelsesmøde.

 

 

 

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

 

4. Kassernes beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet.
Budgettet holder. De eneste større ekstra udgifter der har været er til

kampudstyr. 
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Senpai Henning Fabricius, Martin Baadsgaard, Peter Lerke, Paulina Lundén

teen Christensen                        

 

Godkendelse af dagsorden. 

Godkendelse af forrige referat samt underskrivelse 

Kassernes beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet.
Opfølgning på udmeldelsen af DKU 
Revidering af tilskudspolitik, da de fleste tilskud blev givet til DKU 

Revidering af budgettet som flg. af ændrede tilskud til DKU lejre og 

Facebook vs. Hjemmeside – Skulle vi overveje at bruge Facebook mere aktivt, 

det er nemt at lægge nyheder ud på Facebook let at have flere admini

og god PR for klubben. Man kan også godt få nyhederne på Facebook til at stå 

på klubbens hjemmeside helt automatisk. 

Assistent point til hjælpere og trænere på karatekids holdet 

Klubbens brug af egenkapitalen, i forbindelse med bedre/flere 

Formandens beretning, til gennemgang/godkendelse. 

Dato 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 underskrevet 

Kassernes beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet.
Budgettet holder. De eneste større ekstra udgifter der har været er til

18. marts 2013 

Lerke, Paulina Lundén, Senpai 

Kassernes beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet. 

vet til DKU 

Revidering af budgettet som flg. af ændrede tilskud til DKU lejre og 

Skulle vi overveje at bruge Facebook mere aktivt, 

det er nemt at lægge nyheder ud på Facebook let at have flere administratorer, 

og god PR for klubben. Man kan også godt få nyhederne på Facebook til at stå 

Klubbens brug af egenkapitalen, i forbindelse med bedre/flere trænings tider. 

Kassernes beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet. 
Budgettet holder. De eneste større ekstra udgifter der har været er til div. 
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5. Opfølgning på udmeldelsen af DKU
Det er stadig nyt for klubben

nogen større negative reaktioner herom. Det 
være medlem af to klubber 
hindring for f.eks. Frederik Baadsgaard

stævner. Senpai gruppen vil gøre alt for at støtte Frederik, 

træning både i Farum samt træningen i DKU regi. Vi
dette dilemma  
Endvidere venter instruktørgruppen
som dommere i div. stævner i DKU regi.

 
6. Revidering af tilskudspolitik, da de fleste tilskud blev givet til DKU 

arrangementer 

 

Tilskudsberettigede lejre og tilskud per karateka er:

 

1. Kampseminar

2. Påske lejre  

3. Pinse lejre  

4. Kataseminar 

5. Grønbælteseminar

6. Nationale lejre

7. Internationale lejre

 

7. Revidering af budgettet som flg. af ændrede tilskud til DKU lejre og 

udmeldelse af DK 

Budgettet blev revurderet som 

 

8. Facebook vs. Hjemmeside 

det er nemt at lægge nyheder ud på Facebook let at have flere 

administratorer, og god PR for klubben. Man kan også godt få nyhederne på 

Facebook til at stå på klubbens hjemmeside helt automatisk.

Martin kom med det forslag, at vi kunne prof

positive ved dette er, at der

erstatning for vores hjemmeside, men et nyt tilta

vores medlemmer.  

Martin går i gang med at finde en medadministrator til dette tiltag.

 

9. Assistent point til hjælpere og trænere på karatekids holdet

De faste trænere på karatekids holdet 

evt. pinselejer eller lign. Vi ønsker at støtte deres udvikling som trænere og karatekaer.

 

10. Klubbens brug af egenkapitalen, i forbindelse med bedre/flere trænings tider.

Klubben er åben for brug af egenkapital
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Opfølgning på udmeldelsen af DKU 
Det er stadig nyt for klubben, ikke at være medlem af DKU. Der har p.t. ikke være 

negative reaktioner herom. Det eneste problem er, at man ik
være medlem af to klubber – efter hvad DKU har meldt ud - dette kan være en 

r f.eks. Frederik Baadsgaard, da han ikke kan få lov til at

stævner. Senpai gruppen vil gøre alt for at støtte Frederik, så han kan fortsætte sin 

træning både i Farum samt træningen i DKU regi. Vi håber på en positiv løsning på 

instruktørgruppen på en udmeldelse om, hvorvidt vi kan del
som dommere i div. stævner i DKU regi.  

Revidering af tilskudspolitik, da de fleste tilskud blev givet til DKU 

Tilskudsberettigede lejre og tilskud per karateka er: 

Kampseminar  200,00 kr. 

  500,00 kr. 

  400,00 kr. 

  100,00 kr. 

Grønbælteseminar  150,00 kr. 

Nationale lejre  500,00 kr. 

Internationale lejre  300,00 kr. 

Revidering af budgettet som flg. af ændrede tilskud til DKU lejre og 

Budgettet blev revurderet som flg. af ændrede tilskud. 

Facebook vs. Hjemmeside – Skulle vi overveje at bruge Facebook mere aktivt, 

det er nemt at lægge nyheder ud på Facebook let at have flere 

administratorer, og god PR for klubben. Man kan også godt få nyhederne på 

stå på klubbens hjemmeside helt automatisk.

Martin kom med det forslag, at vi kunne profilerer klubben via Facebook. Det 

positive ved dette er, at der kan være flere administratorer. Dette skal 

erstatning for vores hjemmeside, men et nyt tiltag for at kommunikere bredere med 

 

Martin går i gang med at finde en medadministrator til dette tiltag.

Assistent point til hjælpere og trænere på karatekids holdet 

De faste trænere på karatekids holdet får tilbudt, at få dækket kontingentet, Møn lejer samt

eller lign. Vi ønsker at støtte deres udvikling som trænere og karatekaer.

Klubbens brug af egenkapitalen, i forbindelse med bedre/flere trænings tider.

Klubben er åben for brug af egenkapital, for at få bedre trænings

 18. marts 2013 

ikke at være medlem af DKU. Der har p.t. ikke være 

eneste problem er, at man ikke må 
dette kan være en 

få lov til at deltage i visse 

så han kan fortsætte sin 

håber på en positiv løsning på 

hvorvidt vi kan deltage 

Revidering af tilskudspolitik, da de fleste tilskud blev givet til DKU 

Revidering af budgettet som flg. af ændrede tilskud til DKU lejre og 

Skulle vi overveje at bruge Facebook mere aktivt, 

det er nemt at lægge nyheder ud på Facebook let at have flere 

administratorer, og god PR for klubben. Man kan også godt få nyhederne på 

stå på klubbens hjemmeside helt automatisk. 

ilerer klubben via Facebook. Det 

ette skal ikke være en 

g for at kommunikere bredere med 

Martin går i gang med at finde en medadministrator til dette tiltag. 

at få dækket kontingentet, Møn lejer samt 

eller lign. Vi ønsker at støtte deres udvikling som trænere og karatekaer. 

Klubbens brug af egenkapitalen, i forbindelse med bedre/flere trænings tider. 

r at få bedre trænings tider. 
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11. Formandens beretning, til gennemgang/godkendelse.

Formandens beretning til generalforsamlingen blev 

 

12. Dato for næste bestyrelsesmøde.

Aftales efter generalforsamlingen den 18. april. 

 

 

Evt. 

• Opdatering vedr. 

det stykke arbejde 

Kindlers ønske - 

prisen. 

 

• Bestyrelsen har godkendt, at 

og vil få instruktør tilskud fra klubben.

 

• Vi fortsætter med at afholde info

torsdag den 25. april kl. 18.15

 

• Peter og Paulina kom med et forslag, om en fest kun for de unge i 13 

alderen. F.eks. en kombination af en trænings oplevelse med efterfølgende fest. 

Dette vil vi prøve at arbejde videre på.

 

• Vi vil prøve at støtte mere op omkring juniorerne, så de

stævner både i ind/udland.

Vi er interesserede
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Formandens beretning, til gennemgang/godkendelse. 

Formandens beretning til generalforsamlingen blev gennemgået og godkendt.

Dato for næste bestyrelsesmøde. 

tales efter generalforsamlingen den 18. april.  

pdatering vedr. Nordea pris. Den pris Jan Kindler har fået tildelt af Nordea

det stykke arbejde Jan Kindler har gjort for Farum, vil blive udbetalt 

 til Kyokushin Ballerup. Vi ønsker Jan Kindler tillykke med 

Bestyrelsen har godkendt, at Shihan Rosager vil undervise mere fast i klubben 

og vil få instruktør tilskud fra klubben. 

Vi fortsætter med at afholde infomøder for begyndere, næste møde 

den 25. april kl. 18.15 

Peter og Paulina kom med et forslag, om en fest kun for de unge i 13 

n kombination af en trænings oplevelse med efterfølgende fest. 

Dette vil vi prøve at arbejde videre på. 

vil prøve at støtte mere op omkring juniorerne, så de 

stævner både i ind/udland. Dette kunne vi evt. gøre ved at give et større tilskud.

Vi er interesserede i at holde mere på vores juniorer. 

 

 18. marts 2013 

gennemgået og godkendt. 

har fået tildelt af Nordea, for 

vil blive udbetalt - efter Jan 

til Kyokushin Ballerup. Vi ønsker Jan Kindler tillykke med 

vil undervise mere fast i klubben 

næste møde afholdes 

Peter og Paulina kom med et forslag, om en fest kun for de unge i 13 – 17 års 

n kombination af en trænings oplevelse med efterfølgende fest. 

 kommer ud til flere 

Dette kunne vi evt. gøre ved at give et større tilskud. 


