Bestyrelsens beretning for 2015 Farum Kyokushin karate.
Osu!
2015 har været spændende og udfordrende på flere
punkter både for ledelsen samt medlemmerne.
Bestyrelsen har arbejdet godt og konstruktivt sammen og
har afholdt 6 bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen vil i denne forbindelse endnu engang
opfordre klubbens medlemmer til at sende punkter til
klubbens bestyrelsesmøder hvis der er ting der presser sig
på eller man bare har en god idé.
Klubbens hjemmeside bliver løbende opdateret med
diverse nyttige informationer som vedrører lejre, kurser,
træningstimer, gradueringer samt arrangementer etc.
Under almen info kan alle bestyrelsens referater samt
dagsordener hentes - derudover ligger der meget anden
nyttig information!

Klubbens egenkapital er intakt og kommer ud af 2015
med et positivt resultat.
Ud fra klubbens positive resultat har det været muligt at
yde et meget stort bidrag ifm. vægt og motionsrummets
tilblivelse - uden dette bidrag ville det ikke være muligt at
realisere!

Klubbens ønske om at udvide Farum Kampsportcenter er
pt. sat i bero, da Furesø kommune ikke kan give tilsagn
om at dette kan lade sig gøre.
Hvis nye muligheder ser dagens lys vil der blive arbejdet
på sagen igen.

Til info yder klubben 20.000,- i støtte til Mønlejren - dette
gør lejrens pris yders komfortabel så alle har en mulighed
for at deltage og igen var der også mange der havde
tilmeldt sig.

Medlemstallet ligger stabilt på ca. 175 takke være det
høje antal Kids.
På sidste GF blev der opfordret til at se på fastholdelse af
medlemmerne og her er der gjort følgende tiltag:
Træningstimerne for højere grader er ændret til bedre
tider.
Tema træning - som der forhåbentlig kommer mere af!
Der er taget vare på de kids der overgår til børneholdet.
Bedre trænings faciliteter i form af styrke og
motionsrummet.
Stor tak til udvalget for godt og stort arbejde her!

Bestyrelsen vil gerne bakke op om forsat at kunne
bidrage med pæne tilskud til diverse lejre og kurser for
medlemmer og instruktører - derudover er der også øget
transportudgifter forbundet med internationale stævner
og lejre etc.

Dommerteamet som også har og vil få internationale
opgaver er også noget bestyrelsen vil støtte mere op om i
fremtiden.

Bestyrelsen kan se at fremtidige budgetter vil blive
presset af ovenstående og vil i denne forbindelse foreslå
at kontingentet bliver hævet fra nuværende 450,- til 500,kvartalet.
Kontingentet har ligget i dvale de seneste 10år og har
derfor ikke fulgt prisudviklingen.
Farum Kyokushin er en klub i udvikling og en kontingent
stigning i denne størrelse vil være nok til at holde
klubbens høje ambitioner på nationalt og internationalt
plan.

På det sportslige plan har klubben også været godt på
hele året.
Løbende aktiviteter i rækkefølge:
- Kagami Biraki "nytårstræningen"
- Fastelavn i klubben og på bytorvet.
- Trekampstævnet
- Nyt begynderhold
- GF
- BS Cup samt besøg af Kancho Matsushima
- Seminar og graduering ved Kancho.
- Sensei Martin til Sandan og Senpai Skipper til Shodan
- Mindelejr for Sosai Oyama
- Katastævne i klubben
- Mønlejren
- Oyamacup

- Temadage skal starte op - faldteknik, gennembrydning - samt Joga etc.
- EM i Lund Sverige
- Julefrokost
- Katastævne til dem der skal til graduering.
- Graduering og julefrokost.

Derudover er der som fast tradition hygge efter træning
med mad og saft hver den første torsdag i måneden for
voksne og første onsdag i måneden for børn.
Kom endelig og støt op om dette fantastiske tilbud.

Som fast tradition ved juleafslutningen blev der uddelt
diverse anerkendelser i form gavekort og gaveæsker samt
gier.
Året tre vandrepokaler gik til:
Karateka: Freja Barfod
Fighter:

Anders Hald

Kyokushin: Linda Jessen

Fremtidsudsigterne for Farum Kyokushin ser meget
positiv og lovende ud pga. stærk og sund økonomi samt
meget stabilt medlemstal og mange dygtige karatekaér.

Bestyrelsen vil sluttelig endnu engang sige tusind tak til
alle som yder klubben hjælp stort som småt!
Denne hjælp er uvurderlig og gør klubben unik på flere
måder når alle løfter i flok.
En helt speciel tak til Heidi Nielsen, Linda Jessen,
børnehyggegruppen, Baadsgaard familien fra Kids
holdene samt alle børneinstruktører og hele
instruktørgruppen for den unikke støtte gennem hele
året!
Bestyrelsen ønsker alle god vind og lykke med de nye mål
der er sat for 2016.
Osu!
På bestyrelsens vegne
Henning Fabricius
Formand for Farum Kyokushin Karate.

