Bestyrelsens beretning for 2012 Farum
Kyokushin Karate
OSU!
Efter en lidt turbulent start på året, hvor klubbens forrige bestyrelse havde store
samarbejde vanskeligheder. Trods dette fik den gennemført flere vigtige sager.
Den forrige bestyrelse måtte dog til sidst kapitulere og gik af ved
generalforsamlingen d.26. april.
Klubben manglede, at få valgt en ny formand samt et menigt bestyrelses medlem.
Derfor blev der udskrevet ekstraordinær generalforsamling 24.maj kun med disse
2 punkter på dagsorden.
Efter den ekstraordinære generalforsamling, så bestyrelsens sammensætning
således ud:
Formand: Senpai Henning Fabricius
Kasserer: Paulina Lundén
Sekretær: Mette Steen Christensen
Medlem: Martin Baadsgaard
Medlem: Peter Dam Lærke
Suppleanter: Senpai Franz Rasmussen og Senpai Klaus Vedfelt

Den nye bestyrelse vil hermed endnu engang takke den afgående bestyrelse for
det store arbejde den har udført og igen takke generalforsamlingen for den tillid
den nye bestyrelse har fået til, at udføre de nødvendige og spændende opgaver
der ligger for fremtiden.
Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2012 siden den tiltrådte.

Vi har arbejdet godt sammen og har haft flere spændende sager, at arbejde med.
Bestyrelsen blev hurtig enig om, at den vil være mere synlig over for
medlemmerne og har derfor lagt alle referater fra bestyrelsesmøder ud på
hjemmesiden.
På den måde kan alle medlemmer følge med og stille
spørgsmål samt komme med nye input til bestyrelsens dagsordener.
Bestyrelsen har lagt følgende ind på klubbens hjemmeside:
Forretningsorden for bestyrelsen
Vedtægter
Forsikringspolicen
Tilskudspolitik.
Etikette og regler.
Nødværgeloven.
Dokument til børneattester.
Alt findes under almen info/bestyrelse på hjemmesiden.

Bestyrelsen har vedtaget/gennemført følgende sager i 2012:
Forretningsorden for bestyrelsen
Forenklet tilskudspolitikken
Igangsætter af karatekidsholdet – takket være familien Baadsgaard som har taget
teten, har nu ansvaret for 2 karatekidshold. Tusind tak for det, stort OSU!
Bedre udsugning i kvindernes baderum, Tak for arbejdet Claus Frimann.
Webmasteren har fået flere penge til, at forbedre hjemmesiden og gøre den mere
sikker.
Ændret sikkerhedskravene til unge under 18 år ved kamptræning.

Claus Frimann er kommet på ”banen” som Paulinas højre hånd, dette er en meget
stor hjælp til kassererens arbejde – Osu! stor tak for det Claus Frimann.

2012 har været et stort år på det sportslige plan og der har været rigtig mange
aktiviteter takket være stor støtte fra medlemmerne. Osu! Tak for det.
Før bestyrelsen tiltrådte april md. var der følgende aktiviteter:
Nytårstræningen - Vinterlejren – DM Svendborg – Trekampstævnet – kataseminar
og kampseminar.
Jeg vil her kort resumere, så alle kan få et overblik over de arrangementer
klubben har deltaget i efter bestyrelsens tiltrådte april md. 2012.
April måned:
Roskilde Cup med flere 1.pladser, 2 og 3 pladser, samt fighterprisen.
Imponerende resultater af de unge, stort tillykke fra klubben.
Senpai Martin sætter gang i baderumsprojektet, et projekt som skulle visse sig, at
blive en meget stor udfordring - ingen tvivl om Senpai Martin har lagt meget stor
energi og arbejde i dette – det skal du have stor tak for Senpai. Der er desværre
stadig nogle løse ender i projektet som Senpai Martin i samråd med de respektive
bestyrelserne i kampsportcenteret vil få rettet op på i fællesskab.
Maj Måned:
Shin Go Ryu Cup med 1,2og 3 pladser, super flot af de unge løver.
D.24.maj ekstraordinær generalforsamling - Klubben skulle vælge ny formand.
Juni Måned:
Maraton lejren blev afholdt. 29 karatekaer deltog – politiskolen som det helt store
højdepunkt. Tak for det Senpai Franz.
EM i Belgien hvor Senpai Michael Meiniche kom i top 8

Bestyrelsen og instruktørgruppens infomøde til begynderne blev afholdt.

Juli måned:
Sommerlejren blev afholdt med deltagelse af 18 karatekaer fra Farum,
verdensmesteren Sensei Tsukamoto gav alle en uforglemmelig oplevelse og Sensei
udviste meget stor ydmyghed.
August måned:
Farums egen lejrtur på Møn, hvor et stort antal medlemmer bakker op om en god
lejr oplevelse. Denne gang var der mere end 50 karatekaer med – super flot!
September måned:
Karatekidsholdet starter, 25 børn dukker op til stor glæde for familien Baadsgaard
som har taget teten. Stor tak til alle omkring karatekidsholdet.
Nyt begynderhold starter, alle var meget spændt denne gang da klubben ikke som
tidligere havde gjort PR. arbejde.
Vi blev alle glædeligt overrasket over den store tilslutning, mere en 40 var mødt op
til træning og mange holder stadig ved!
Klubbladet udkom igen i en helt fantastisk kvalitet og med masser af gode indlæg.
Meget stor tak til Peter Dam Lærke som er årsagen til, at vi har så flot et klubblad.
Også stor tak til medlemmerne for alle de gode indlæg.
Swedish open blev afholdt i Göteborg, Senpai Michael Meiniche fik en fantastisk
flot 3.plads – STORT TILLYKKE fra klubben.
Sort/ brunbæltelejren blev afholdt på Stevns gymnastik og idrætsefterskole, Farum
deltog med 2 sortbælter og 4 brunbælter.

September måned var i særdeleshed en meget begivenhedsrig måned må jeg
sige.

Oktober måned:
Oyama Cup blev afholdt, DKUs største børne/junior stævne med mere end 110
deltagere. Farum deltog med 10 karatekaer samt coach og dommere.
Det blev til både guld, sølv og bronze der blev hevet hjem ved dette stævne, meget
flot, stort tillykke til alle.
Farum havde også denne gang flere hjælpere på ”banen” både i hallen og i
køkkenet, bestyrelsen vil her gerne sige tusind tak for den store hjælp som Farum
karatekaer ligger for dagen ved diverse arrangementer.
Uden hjælpernes store arbejde var arrangementerne ikke det samme.

DM i Kata blev afholdt i Farum.
Igen var senpai Franz i særklasse da han genvandt DM for 14 gang i træk.
Senpai Michael Meiniche fik én meget flot 2.plads.
Ved Katastævnet for kyu grader samme dag blev det til guld, sølv og bronze.
OSU! STORT TILLYKKE TIL ALLE.

November måned:
Grønbælteseminar blev afholdt, Farum deltog med 9 karatekaer, seminaret blev
afholdt for 4 gang og har fået flotte ord med på vejen. Farum har for 3.år i træk
haft en senpai med som arrangør.

Ved dangradueringen fik Farum en ny 1.kyu ved Dragisa efter en flot graduering.
Senpai Dragisa og ligeledes Senpai Peter er begge godkendt til gradueringen 1.
dan, så vi ser meget frem til, at få to nye sortbælter i klubben inden for det næste
år.
Klubbens andet velkomstmøde for begynderne blev afholdt, mange var fremmødt
for at modtage velkomstmappen og høre om Kyokushins historie,
selvforsvarsloven, etikette/regler samt alt det som klubben kan tilbyde sine nye
karatekaer, der var selvfølgelig også tid til, at stille bestyrelsen og senpais diverse
spørgsmål.

December måned:
Årets store graduering blev afholdt for alle kyu grader, mange viste rigtig god figur
og fik tildelt højere grader, bl.a. blev Frederik Baadsgaard gradueret til 2.kyu.
Klubbens store juleafslutning blev afholdt med fællestræning og efterfølgende
hygge samt uddeling af året Karateka, årets fighter og årets Kyokushin.

Årets Kyokushin blev Linda Jessen
Årets Fighter blev Jonas Dam Lærke
Årets Karateka blev Dragisa

Som det ser ud til nu, bliver 
2013 
også et meget begivenhedsrigt år med masser af
stævner og arrangementer.
Det bliver spændende at se hvad 2013 kan bringe i sin helhed.

Til sidst er det uundgåeligt ikke, at komme ind på DKU eftersom klubben har meldt
sig ud af Dansk Karate Union i det nye år.
Dette er sket fordi instruktørgruppen igennem flere år ikke har følt, at DKU og FKK
har kørt på samme spor og derfor var bruddet uundgåeligt.
Bestyrelsen har igennem længere tid bemærket, at instruktørgruppen ikke rykkede
sig optimalt i forhold til senpais store erfaring.
Det har bl.a. bevirket, at klubben har haft svært ved at arbejde for en dynamisk
udvikling.
Bestyrelsen håber nu, at senpai gruppen igen for lysten og gejsten tilbage til gavn
for alle medlemmer i klubben.
Bestyrelsen vil slutteligt sige tak til alle som yder klubben en helt fantastisk hjælp i
alle henseender.
En helt speciel tak til Linda Jessen som er primusmotor i klubbens hyggeaften hver
måned.
Også en meget stor tak for det store engagement som børnegruppen ligger for
dagen, tror nok der er rigtig mange børn der er glade for det ☺
.
Selvfølgelig også en stor tak til instruktørgruppen, som bruger meget stor energi og
kræfter på, at bringe deres viden videre til alle karatekaer i klubben.

Bestyrelsen vil ønske alle god vind og lykke til med de nye mål der er sat for 2013.

Osu!
På bestyrelsens vegne.
Henning Fabricius
Formand for Farum Kyokushin Karate

