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Bestyrelsen har igen arbejdet godt sammen om de store og små
udfordringer i hverdagen for FKK.
Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder gennem året.
Martin Baadsgaard gik af ved sidste GF og ind kom Janne Baadsgaard.
Vi siger tak til Martin for det flotte arbejde i bestyrelsen og endnu
engang hjertelig velkommen til Janne.
Der har været mange spændene dagsordener i 2017 at tage stilling til.
Stort set alle punkter i dagsordnerne kommer direkte fra bestyrelsens
engagement for klubbens bedste.
Derfor vil vi igen opfordre alle medlemmer til at sende input og
inspiration til bestyrelsens dagsordener.
Husk ligeledes ved lejlighed at gå ind på klubbens hjemmeside hvor der
er mange gode informationer om alt hvad der rør sig i klubben.
Under almen info ligger alle referater fra bestyrelsen som kan være
meget givtige i forhold til hvad der sker i klubben fremadrettet.

Klubbens egenkapital har nærmet sig de 600.000,- og på den baggrund
har bestyrelsen ønsket at bruge af kapitalen og budgetterer derfor med
et underskud for 2018 til ekstraordinære udgifter.
Der er bl.a. sat store beløb af til annoncer som løbende kan bruges efter
behov. Dette er der en god grund til da det er besluttet at have rullende
optag af nye medlemmer.
Der er sat et større beløb af til nyt nøglesystem i kampsportcentret da
udgiften har været usikker eftersom vi ikke har kendt det eksakte
tilskud fra kommunen.
Klubben holder 30 års jubilæum til efteråret lørdag d.29 september og
her er der sat 30.000,- af til en dejlig velfortjent fest for alle medlemmer
- så sæt gerne datoen af allerede nu.
og sidst men ikke mindst arbejder mange i instruktørgruppen på at
rykke sig og gå til graduering sidst i 2018 flere har besluttet sig for at
tage til Wold Cup i Shanghai derfor er der sat ekstraordinært af til
gradueringer og udgifter forbundet med dette.
Bestyrelsen håber alle medlemmer kan mærke den spirende entusiasme
der ligger i instruktørgruppen på vejen frem mod nye højder.

Medlemstallet er stadig stabilt selvom der ikke har været de "store"
begynderhold. i stedet håber bestyrelsen at det vil udligne sig ved at
lave rullende optag af nye medlemmer.
klubben får jævnligt forespørgsler fra folk om de kan starte her og nu og
det er der så blevet mulighed for.

På aktivitetssiden har klubben været godt med gennem hele året og her
kan nævnes:
- Kagami Biraki som er nytårstræningen der traditionen tro slutter af
med en iskold dukkert i Furesøen.. bare dejligt :-)
- Fastelavn med de bare næver!
- Sort og brunbælte lejr i Sverige v. Shihan Collins.
- Påskelejren Sverige.
- BS Cup - årets største danske stævne hvor flere dommere fra FKK også
er til stede.
- Motionsfestival for Furesø kommune ved Senpai Christian.
- Stort anlagt dommerkursus for sort og brunbælter.
- GF afholdt.
- Shin Go Ryu Cup i næstved.
- Sosais mindelejr bedre kendt som Bosei lejren.
- Sommer graduering.
- Sommerferie i FKK hvor der er fællestræning gennem hele sommeren 2
gange om ugen.
- Sommerfesten.
- EU sommerlejr i Polen.
- Mønlejren som er årets højdepunkt - FKK egen lejr!
- Katastævne.

- EM Barcelona hvor Frederik Baadsgaard gjorde god figur og tog 3
pladsen. Flere dommere fra FKK drog også af sted for at få international
erfaring.
- årets sidste graduering afholdt.
- December blev året julefrokost afholdt.
- Juleafslutningen årets sidste træning med efterfølgende hygge i
opholdsrummet og uddeling af de flotte vandrepokaler som gik til:
Ruben Carbens årets Karateka.
Frederik Baadsgaard årets Fighter.
Anders Hald Årets Kyokushin.
Stort tillykke med den flotte indsats.

Derudover har der hele året været tradition for hygge med mad og saft
første torsdag i måneden efter fællestræningen for voksne og ligeledes
for børnene første onsdag i måneden, så bliv endelig ved med at støtte
op om det gode arrangement.
Fremtidsudsigterne for FKK ser lys og lovende ud med en god sund
økonomi og stabilt medlemstal samt et super fællesskab med flere
andre kontakt karate klubber.

Bestyrelsen vil gerne igen sige mange tusinde tak for alle de frivillige der
yder klubben en helt fantastisk og uvurderlig hjælp og støtte i det
daglige sociale liv og gøremål.

En helt speciel tak til dem der har taget sig af voksenhygge og
børnehygge samt klubbens "motor" instruktørgruppen og
børneinstruktører herunder også Kids instruktører samt alle assistenter!

Bestyrelsens beretning 2017 er samtidig lidt vemodig da jeg som
formand ikke har valgt at genopstille.
Grundet hovedsagelig personlige og familiemæssige årsager har jeg
desværre for en periode været nød til at prioriterer anderledes.
Jeg vil gerne sige tak for 6 helt fantastiske gode lærerige år som
formand med en bestyrelse som gennem alle årene har været en
fornøjelse at arbejde sammen med og tak for den store flid der bliver
lagt i det frivillige foreningsarbejde.
Jeg er sikker på, at det gode bestyrelsesarbejde vil forsætte efter min
afgang og jeg til tider vil savne at arbejde sammen med jer.
Samtidig ønsker jeg den nye formand hjertelig velkommen og god vind
fremover med bestyrelsesarbejdet.
Til sidst vil bestyrelsen ønske alle pøj pøj med de nye mål der er sat for
2018.
Osu!
På bestyrelsens vegne
Henning Fabricius
Formand for Farum Kyokushin Karate

