
 

 

Bestyrelsens beretning for 2016 Farum Kyokushin Karate 

Osu! 

Bestyrelsen har arbejdet godt og konstruktivt i det forgangne år, der har været flere gode 

udfordringer at tage stilling til undervejs og nye tiltag er ført ud. 

Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder i 2016. 

Bestyrelsen vil igen opfordre alle medlemmer til at sende input til bestyrelsen.                                          

Alle indkomne forslag har sit eget pkt. på dagsordenen. 

Husk  løbende at gå ind på klubbens hjemmeside hvor der er mange gode informationer og 

opdateringer etc. 

Klubbens egenkapital er stadig status quo ca.500.000.- 

Ligeledes kommer klubben ud med et mindre beløb på plussiden. 

Klubben yder stadig stort tilskud til Mønlejren som er godt 20.000,- 

Maratonlejren er sat til 5000.-  

Større tilskud til deltagere ved VM i Japan sammenlagt godt 15.000,- 

Der er ydet tilskud til tematræning 3000,- til bl.a. Yoga 

Klubbens dommere har fået nye uniformer til nationale og internationale begivenheder. 

Individuelle tilskud findes på klubbens hjemmeside. 

Medlemstallet har været lidt nedadgående da det har stået lidt sløjt til med at hente nye 

begyndere til klubben. 

Bestyrelsen har taget initiativ til at øge budgettet til annoncer etc. specifikt målrettet det nye 

begynderhold marts 2017 - derudover er der delt flyers ud i nærområder. 

kontingentet bliver sat op med 50,- kvartalet fra 2017 og vil fremover blive opkrævet halvårligt. 

 

 



 

 

På aktivitetssiden har klubben været godt med hele året. 

Løbende aktiviteter gennem året kan nævnes. 

- Kagami Biraki "nytårstræningen og nytårsforsæt" 

- Fastelavn og tøndeslagning på Farum bytorv. 

- Trekampstævnet som Farum vandt endnu engang. 

-  Nyt begynderhold starter op (desværre dukker der ikke så mange op denne gang) 

-  BS Cup. 

-  GF bliver afholdt 

-  Shin Go Ryu Cup i Næstved. 

- Sosai Mindelejr,  bedre kendt som Bosei lejren. 

-  Hjertestarter kursus for instruktører og assistenter. 

-  Obligatorisk katastævne. 

-  Graduering. 

-  Sommerlejr Serbien. 

-  klubbens egen Mønlejr.  

-  Nyt Begynderhold starter op ( igen med meget lav interesse) 

-  Sommerlejr hos BS Karate. 

-  Børnemaraton lejr. 

-  Oyama Cup. 

-  VM Japan med deltagelse af Ernestas og Senpai Åkerwall samt coach Frederik Baadsgaard.   

   Meget flotte præstationer fra begge kæmpere. 

-  Katastævne BS Karate 

 



 

 

-  Instruktører og medlemmer har sideløbende i 2016 deltaget i flere internationale  

   lejre, seminarer, stævner og dommergerninger. 

 -  Graduering 

-  Afholdt 30års jubilæum for Sensei Franz  (flere gæster var mødt op for at fejre Sensei) 

-  Julefrokosten 

-  Juleafslutningen med uddeling af vandrepokaler. 

   Årets Kyokushin gik til Julie 

   Årets Fighter gik til Ernestas 

   Årets Karateka gik til Malte Strange Wismann. 

Bestyrelsen ser fremtiden for Farum Kyokushin som meget positiv og dynamisk.                                          

Med en god sund økonomi og et godt medlemstal på ca. 150 samt mange dygtige karatekaér 

ligger klubbens veje åben. 

Bestyrelsen vil slutteligt sige tusind tak til alle som har bidraget og ydet hjælp i alle henseender. 

En helt speciel tak til børnegruppen Senpais og assistenter, Voksenhygge/børnehygge gruppen 

Karatekids"familien" samt hele instruktørgruppen. 

Også en helt speciel tak til klubbens kasserer Senpai Dan som udfører en af de mest 

tidskrævende opgaver for klubben, ved at holde styr på alt som indtægter og udgifter samt 

diverse tilskud etc. 

Bestyrelsen ønsker alle god vind og pøj pøj med de nye spændende mål der er sat for 2017. 

På bestyrelsens vegne 

Henning Fabricius 

Formand for Farum Kyokushin Karate 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   


