Bestyrelsens beretning for 2013 Farum
Kyokushin Karate
OSU!
2013 har været et meget spændende og meget begivenhedsrigt år hvad angår
stævner, gradueringer, arrangementer samt ikke mindst klubbens udmeldelse af
DKU.
Bestyrelsen har gennem hele 2013 arbejdet godt sammen og haft flere spændende
dagsordener at arbejde med. Bestyrelsen vil i denne forbindelse endnu engang
opfordre medlemmer til at sende punkter til bestyrelsens dagsordener.
Bestyrelsen har holdt 7 bestyrelsesmøder i 2013.
Alle bestyrelsesmøder og dagsordener kan ses på klubbens hjemmeside.
I maj måned blev Dan Jensen valgt ind i bestyrelsen som ny kasserer på
ekstraordinær generalforsamling
Dan Jensen er kommet meget hurtigt ind i bestyrelses arbejdet og har gjort et
fantastisk stort stykke arbejde på kasserer posten - det er vi selvfølgelig meget
taknemmelige for.
Det har meget stor betydning for klubbens administrative funktioner, at klubben
har en kompetent person på denne post og det synes bestyrelsen nu er opnået.
Økonomi.
Klubben kommer igen ud med et overskud i 2013 - dog ikke i samme
størrelsesorden som sidste år – det har heller ikke været målet.
Det skal her i beretningen nævnes, at det ikke er bestyrelsens tanke og mål at
forøge egenkapitalen på sigt - men derimod løbende, at generere klubbens
overskydende midler ud til medlemmerne i form af bedre træningsvilkår og
arrangementer, stævner, lejre etc.
Bestyrelsens forholder sig dog meget positiv til klubbens egenkapital i den
størrelsesorden den har i dag og ser det som et sundt tegn på at klubben har

konsolideret sig og er godt polstret til fremtidens udfordringer – netop det sidste
kan blive altafgørende for, at bedre træningsvilkår kan blive en realitet.
Medlemstal for 2013
Klubben har ved udgangen af 2013 et medlemstal på
149
Karatekaer.
Medlemmer over 25 år... udgør 
51
Medlemmer under 25 år udgør 
98

Bestyrelsen har vedtaget eller gennemført følgende i 2013:
- Udmeldelse af DKU.
- Indmeldelse i Matsushima organisationen.
- Ordinær generalforsamling samt ekstraordinær GF.
- Informationsmøder med begynderne.
- Revidering af tilskudspolitikken.
- Ekstra penge til webmaster Senpai Peter Sundwall til hjemmeside og PR.
- Godkendt som hovedsponsor er Modstrøm.
- Nyt rengørings selskab blev Vaskeholdet efter tilbudsrunde.
- Assistentpoint blev afskaffet.
- Indførsel af teenagerhygge.
- Sidste del af Røde Kors indsamlingen i forbindelse med hjertestarteren.
- 25 års jubilæum reception og fest lørdag d.28september.

2013
har på det sportslige plan været stort for klubben - flere har gjort sig
bemærket i både ind og udland ikke mindst klubbens kæmpere! - Har taget
medaljer hjem mange gange!
Her er et kort resume, så alle kan få et overblik over de begivenheder klubben
har haft samt deltaget i udenbys 2013:

Januar.
Kagami Biragi (nytårstræningen).
Vinterlejren i Kalundborg.

Februar.
Ballerup Challenge Cup.

Marts.
DM og Fyn Open.
Nyt begynderhold starter op.
Fastelavn

April.
Kampseminar.
Infomøde begynderne
Påskelejren i Sverige – flere fra klubben deltog denne gang!

Maj.
Ekstraordinær generalforsamling (Dan Jensen blev valgt ind i bestyrelsen).
Pinselejren på Bosai – Farum deltog med flere karatekaer.
Årets første Klubbladet udkom.
World Cup i Valby Hallen – Hvor Sensei Franz fik sølv.

Juni.
Klubbens årlige maratonlejr blev afholdt.
Årets første store fælles graduering for alle de højere grader blev afholdt.
Sommerlejren i Vejen – Farum deltog med få karatekaer denne gang.

Juli.
Sommerferietræning.

August.
Klubbens helt store højdepunkt Mønlejren blev afholdt, med mere end 50
deltagere.

September.
Nyt begynderholder starter.
25 års jubilæum.
Shihan Howard Collins 7.dan besøger klubben i anledning af 25 års jubilæet og
underviser 2 timer i Solvangshallen.

Oktober.
Oyama Cup i Nørrebrohallen – én klassiker for børnene.
Børnejubilæet blev afholdt.
Førstehjælpskursus til instruktører og bestyrelse blev afholdt.

November.
Martin og Janne Baadsgaard fik sin sportspris som klubben havde indstillet dem til
for deres kæmpe store arbejde med karatekidsholdene hver lørdag.
Nordeas sportspris blev uddelt torsdag d.28 -11 i Farum Arenas V.I.P. lounge.

December.
Åres anden store graduering blev afholdt, denne gang af Matsushima
organisationen, dette skyldes primært at denne graduering samtidig var en
dangraduering.
Ved denne lejlighed fik klubben 3 nye sortbælter.
Sensei Franz til 3. dan, Senpai Niels til 2.dan og Senpai Dragisa til 1.dan

Samtidig med gradueringen d.7-12 blev det også officiel, at Farum Kyokushin nu er
medlem af Matsushima organisationen og chef instruktør Sensei Franz Rasmussen
er udnævnt til Branche Chief.

December blev årets
julefrokost
holdt og rigtig mange havde meldt sig til, så
magen til julebuffet var ikke set i mange år ☺vældigt hyggeligt socialt arrangement
som går igen år efter år.

Åres 
juleafslutning
blev holdt d.19-12 efter fællestræningen hvor bestyrelsen var
lidt i gave humør kan man sige ☺alle som havde ydet klubben en uvurderlig støtte
og hjælp gennem hele året fik en tilkendegivelse og anerkendelse i for af én
symbolsk guldæske chokolade fra Anton Berg.
Bestyrelsen kan ikke takke nok for den meget store hjælp rigtig mange
medlemmer har ydet gennem hele året – kæmpe stort Osu! og tusind tak til alle
som gør en forskel!

Ved Juleafslutningen blev årets 3 Karateka pokaler uddelt.
Årets kyokushin
gik til 
Heidi Nielsen
for sit helt unikke og fantastiske arbejde
gennem hele året, hvor Heidi har bidraget med hjælp til alt fra stort til småt.
Heidi har været en uvurderlig støtte fra start til slut!
Årets Fighter
gik til 
Mikkel Millgaard
for sine helt fantastiske fighter egenskaber
gennem mange turneringer og har taget flere flotte pokaler med hjem.
Mikkel Millgaard har haft en meget positiv udvikling gennem året.
Året Karateka
gik til 
Linda Jessen
for de meget imponerende og store fremskridt
hun har gjort med sin karate - ikke mindst pga. sin meget store trænings indsats.
Det viser klart, at det kun er den enkelte karateka der sætter sine egne grænser for
formåen – alt kan lade sig gøre med den rette indstilling og trænings flid. Osu!

Fremtidsudsigterne for Farum Kyokushin.
Ser meget lovende ud, det kan vi helt klart mærke i bestyrelsen.
Med indmeldelsen i Matsushima organisationen er der åbnet op for en masse nye
tiltag og helt nye samarbejdspartnere. Det har vi allerede set og oplevet sidst på
året.
Karatekidsholdene som kører derudaf og stadig med Baadsgaard familien som
drivkraften, måske et symbol for fremtidens Farum Kyokushin karate.
Bestyrelsen arbejder på, at forbedre træningsforholdene og tiderne i
kampsportcenteret – det er ikke nemt, da vi deler lokaler med både Judo og
Boksning. Bestyrelsen håber og tror på der ligger nogle muligheder for, at udbygge
kampsportcenteret - så Farum Kyokushin kan fortsætte sit store engagement med
børn og juniorer.

Bestyrelsen vil sluttelig endnu engang sige tak til alle som yder klubben én helt
fantastisk hjælp i alle henseender, stort som småt! - det er helt klart denne hjælp
der gør en forening som vores til en succes, når alle løfter i flok.
En helt speciel tak til Heidi Nielsen, Linda Jessen og hele børnegruppen samt
selvfølgelig også hele instruktørgruppen.
Peter Dam Lerke er absolut også værd, at fremhæve for sit store engagement med
klubbladet samt bestyrelsesarbejde og udvalg.
Bestyrelsen vil ønske alle god vind og lykke til, med alle de nye mål der er sat i
2014.

OSU!
På bestyrelsens vegne
Henning Fabricius
Formand for Farum Kyokushin Karate

