Bestyrelsens beretning for 2014 Farum Kyokushin
Karate.
Osu!
2014 har været et spændende år på mange punkter bl.a. har klubbens haft sit første hele år i
den nye organisation Matsushima - det er klart bestyrelsens opfattelse, at medlemskabet har
været både lærerigt og givtigt for klubben.
Bestyrelsen har arbejdet godt og konstruktivt sammen og har holdt 7 bestyrelsesmødet i 2014.
vi vil endnu engang opfordre alle medlemmer til, at tænke gode tanker og sende punkter til
bestyrelsens dagsordener.
Som reminder kan alle bestyrelsens referater og dagsordener ses på klubbens hjemmeside.
Bestyrelsen ønsker ikke, at egenkapitalen skal øges men tværtimod skal pengene så vidt mulig
går tilbage til medlemmerne i form af tilskud til lejre, transport, stævner, kurser, arrangementer
etc. På denne måde vil klubben have en bedre mulighed for at udvikle sig progressivt.
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.
En større del af klubbens penge vil gå til transport udgifter, da klubben har fået flere
udenlandske aktiviteter efter skiftet til Matsushima.
Der er sat flere penge af i budget til børnene, da vi nu også har fået en junior" hyggegruppe"
tilknyttet de unge.

Maraton lejren skal være billigere, så flere har mulighed for at deltage.

Instruktørgruppens store ønske om at få vægtrummet op på et bedre niveau er efterkommet af
bestyrelse og der bliver nu arbejdet konstruktivt på dette.

Bestyrelsens udvalg som arbejder for at få bedre og flere trænings timer, er i gang med mulige
løsninger sammen med FKC bestyrelse samt boksning og Judo. I denne forbindelse har FKC
bestyrelse afholdt møde med centerchefen i kommunen.

Klubben fik i foråret mulighed for at sende 2 kæmpere med til VM i Sydafrika.
Følgende blev udvalgt Senpai Åkerwall samt Ernestas.
Sensei Franz som nu er Branche Chef i Matsushima var naturligvis også inviteret.
Bestyrelse ønskede at støtte op om deres deltagelse ved VM med 5000,- til hver kæmper samt
Senseis rejseudgifter etc. forbundet med VM.
Mere information om VM i Sydafrika i næste klubblad.

Karate har fået doneret 15.000,- fra Nordea Fonden takket være Senpai Martins fantastiske
sponsor arbejde - Nordea fonden ønskede at beløbet blev øremærket til renoveringen af
baderummene.
FKK. har fået 10.000,- i sponsorat fra spejderne, hvilket også er helt fantastisk.

Karate yder stort tilskud til Møn lejren som er klubbens egen lejr - antal medlemmer på lejren er
for det meste mere end 50 karatekaér.
Pengene er afsat i budgettet og denne gang holdt pengene med en difference på kun 6 kr. :-)

Klubben havde en uheldig episode ved et stævne hvor et medlem blev knockoutet og
efterfølgende fandt ud af der ikke var et regelsæt vedrørende hjernerystelse.

Derfor har bestyrelsen efterfølgende fået lavet følgende regelsæt.

Bestyrelsen kræver som min. 4 ugers pause for al træning.
 udøveren kontakter egen læge efter mistanke om hjernerystelse.
 Det må herefter bero på en lægefaglig vurdering hvornår den tilskadekomne kan
genoptage sin træning/deltage i stævner.
 Det er ligeledes et krav, at coachen/instruktøren informerer hele instruktørgruppen
hvis der er mistanke om hjernerystelse hos en udøver.

Hjertestarteren er er nu blevet registreret, så offentligheden kan finde frem til nærmeste
hjertestarter.

Regnskab og budget 2014/2015.
I regnskabet er der små afvigelser. Der er kommet flere kids, men færre unge under 25.
Der er dog kommet flere over 25.
Bestyrelsen er i det store hele tilfreds med regnskabet. Der har været flere udgifter til
lejre end budgetteret. Dette er en tilfredsstillende situation, da bestyrelsen mener det
er en god ting, at der bliver givet midler tilbage til medlemmerne.
Klubben havde også en ekstra udgift i 2014 til VM i Sydafrika.
Selvom om der har været disse ekstra ordinære udgifter forbundet med VM kommer
klubben ud med et resultat på plus 26.000,-

De største tilskud FKK får fra kommunen er ved medlemstallet, samt instruktører.
Der bliver stort set ikke givet noget tilskud til lejre eller seminarer.

Medlemstallet ligger stabilt på de ca.160 - der er positivt kommet flere kids til klubben
som nu råder over hele 3 hold hver lørdag. Baadsgaard familien er stadig den store
drivkraft her - det er bestyrelse meget taknemmelig for.
Det er meget vigtigt at få sluset kids holdet stille og roligt ind på børneholdet, når de
når så langt.

Karatekaér fra Kids holdet træner nu med fra start på begynderholdet for på denne
måde at blive bedre rustet til de større børn, som er forholdsvis mere rutinerede.

2014 har igen været et godt år på sportslige plan hvor flere har gjort sig bemærket i ind
og udland ikke mindst klubbens kæmpere!
Her et lille resume, så alle kan få et overblik over de væsentlige begivenheder klubben
har haft samt deltaget i fra januar og året ud 2014.

Nytårstræningen Kagami Biraki.
Ballerup Challenge Cup 1 og 2 plads.
Fastelavn på Bytorvet og i klubben.
Senpai Åkerwall til Chile som ushi deshi (fuldtids karateelev i 7 måneder)
Stævne i Kroatien 1,2 og 3 plads blev hevet hjem.
Fyn Open samt DM i Svendborg 1,2 og 3 plads til FKK.
FKKs flotte klubblad udkommer igen - tusind tak for det Peter Dam Lærke.

Generalforsamling.

26 april - Sosai Oyama Masutatsu mindetræning i klubben med foredrag af Shihan
Klaus Rex.

Artikel udkommer i Frederiksborg amts avis om Sensei Franz og hans inspiration til at
starte karate.

13 Karatekaér drager af sted på påskelejren Östersund Sverige.

Bosei lejren hvor mange karatekaér deltager fra Farum.

Senpai Peter gradueres til Shodan.

FKK gæster TV Avisen i forbindelse med Morten Nordstrands flotte saksespark for
FCN. "Sparket" som TV Avisen måtte høre karate eksperters mere uddybende
forklaring om.

Maraton lejren bliver til et seminar på politiskolen, da der ikke er nok tilmeldt til en 24
timers karate lejr i klubben.

Sommertræningen starter op og bliver hele sommeren igennem til fællestræning.

4 karatekaér tager turen til EU Sommerlejren i Spanien.

Møn lejren Farums egen lejr - ca. 50 karatekaér deltager denne gang.

Flere medlemmer deltager i Roskildes Maraton lejr.

VM Sydafrika - årets store sportslige højdepunkt, klubben deltager med 2 kæmpere
Senpai Åkerwall og Ernestas begge gør en god figur og når kvartfinalerne.
Senpai Åkerwall bliver gradueret Shodan under VM

Nyt graduerings pensum bliver for første gang lagt på hjemmesiden.

Klubbens julefrokost bliver afholdt.

Dan Jensen bliver gradueret til Shodan ved december gradueringen.

Året bliver traditionen tro afsluttet med jule afslutningen hvor bl.a. året 3 vandre
pokaler skal uddeles.
Årets karateka gik til Yooku
Årets Fighter gik til Jeppe Frimann
Årets Kyokushin gik til Baadsgaard familien.

Fremtidsudsigterne for 2015 ser lovende og lys ud for FKK.
God sund økonomi og allerede flere medaljer er hevet hjem til klubben og her i april
kommer kancho på besøg i DK - Kancho vil undervise på et seminar hvor flere
karatekaér fra EU forventes at ankomme - herefter vil der blive afholdt Dan

graduering. klubben har her 2 aspiranter Senpai Martin til Sandan samt senpai Skipper
til Shodan.
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 begge børnegrupper samt selvfølgelig også
hele instruktørgruppen og Baadsgaard familien for karate kids
Bestyrelsen vil ønske alle god vind og lykke til, med alle de nye mål der er sat i 2015
OSU!
På bestyrelsens vegne
Henning Fabricius
Formand for Farum Kyokushin Karate

.

