Farum Kyokushin

Farum, den 3. April 2014

Referat af Farum Kyokushin
Generalforsamling 2014

Torsdag d. 3. april 2014 kl. 19.30 i klubben

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
Valg af dirigent blev Martin Henriksen og referent blev valgt Mette Steen Christensen
2. Godkendelse af forretningsorden
Forretningsorden blev godkendt
3. Bestyrelsens beretning
Senpai Henning fremlagde bestyrelsen beretning: se bilag
Senpai Niels spørger om judo og bokse klubben også er interesserede i en evt. udvidelse af
centeret. Dette kunne Senpai Henning bekræfte at de var. Derfor er der i fællesskab lavet et
udvalg, der vil arbejde på en evt. udvidelse af kampsportscenteret.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt forlæggelse af næste
års budget.
Dan Jensen gennemgik årsregnskabet.
Trygve spurgte hvilke rekvisitter der var blevet købt. Der er b.la. købt hjelme, puder,
tandbeskyttere mm.
I budgettet er der budgetteret med reparation af herre og dame omklædningsrummene. Der
er kommet en regning på 23.000,- hvor kommunen refundere de 15.000,Årsregnskabet samt næste års budget blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent
Det blev vedtaget at bevare de nuværende kontingent priser.
6. Behandling af indkomne forslag
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Bestyrelsen har ikke modtaget nogen indkommende forslag.
7. Valg af formand (i lige år)
Senpai Henning
Fabricius ønskede, at genopstille som formand og blev valgt for endnu en 2

årig periode.
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (på valg hvert 2. år)
Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
På valg er:

Peter Lerke
Mette Steen Christensen

(villig til genvalg)
(villige til genvalg)

Inden generalforsamlingen havde Peter Lerke og Mickael Pohti aftalt at de byttede ”roller”.
Det vil sige, at Peter Lerke trådte ud af bestyrelsen og Mickael Pohti trådte ind i bestyrelsen.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Der skal vælges 2 suppleanter for ét år.
På valg er:

Sensei Franz Rasmussen
Mickael Pohti

(villig til genvalg)
(villig til genvalg)

Nu da Peter Lerke trådte ud af bestyrelsen, blev Peter Lerke valgt som suppleant i stedet for
Mickael Pohti. Som suppleant blev Sensei Franz Rasmussen genvalgt.
10. Valg af revisor
Revisor Anders Lundberg blev genvalgt som revisor.
Senpai Martin spurgte om der var en der ville stille op som revisor suppleant. Ingen meldte
sig. Hvis man ønsker, at melde sig som revisor suppleant, skal man henvende sig til
bestyrelsen.
11. Eventuelt
Peter Sundwall spurgte om status på internet i kampsportscenteret. Status er, at vi betaler
men det virker stadig ikke. Peter Bukhave vil kontakte udbyder for at få nettet op at køre.
Peter Bukhave vil prøve, at få det beløb vi allerede har betalt refunderet, da
kampsportscenteret har betalt for noget der aldrig har virket.
Senpai Niels spurgte om status på vægtrummet. Bestyrelsen vil gerne støtte op om en
fornyelse af vægtrummet. Men bestyrelsen ønsker, at få judo og bokseklubben med til at
betale for fornyelsen, så de også føler et ansvar. Judo ønsker umiddelbart ikke at være med til
at forny vægtrummet økonomisk, dog er de godt klar over at de er en del af centeret, så
noget skal de være med til at betale.
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Senpai Niels, Peter, Jan og Skipper vil gerne være med i et udvalg, som sørger for at få
vægtrummet kommer i orden og bliver fornyet. Evt. kunne man prøve at søge Nordea fonden
om støtte.
Senpai Henning kom med den opfordring til medlemmerne, at hvis man har spørgsmål eller
kommentarer til evt. bestyrelses referater, vedtægter, forretningsorden e. lign, er man mere
end velkommen til at henvende sig til bestyrelsen. Man behøver bestemt ikke vente til den
årlige generalforsamling.
Husk bestyrelsen er valgt af Jer og ønsker, at varetage Jeres samt klubbens ønsker og behov.
OSU

Dirigent
Senpai Martin Henriksen

Referent
Mette Steen Christensen

……………………………………………
………………………………………….

Farum, den 3. april 2014

Side 3

