Farum Kyokushin

Referat af bestyrelsesmøde nr. 14

19. marts 2014

Til stede: Senpai Henning Fabricius, Martin Baadsgaard,
Baa
Peter Lerke, Dan Jensen,
Jensen Sensei
Franz Rasmussen, Mette Steen Christensen
Fraværende: Michael Pohti

-oo0ooDagsorden

1. Valg af referent.
Mette blev valgt til referent
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt
3. Godkendelse af forrige referat samt underskrivelse.
De to tidligere referater
referat blev godkendt og underskrevet
4. Gennemgang af indkomne forslag
Der er ikke kommet nogen forslag til generalforsamlingen.
5. Ekstra tilskud til medlem
Bestyrelsen har besluttet,
besluttet at give et ekstra tilskud til et givent medlem til Bosai
lejren.
6. Korrespondance til og fra bestyrelsen (indslag/forslag til bestyrelsen)
Bestyrelsen arbejder stadig på,
på at karate klubben kan få flere trænings tider.
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at komme med indslag/forslag til
bestyrelsen.
7. Dato for næste bestyrelsesmøde.
Det næste bestyrelsesmøde fastsættes efter Generalforsamlingen.
8.

Evt.
Bestyrelsen har et ønske om at se regnskabet for Farum kampsportscenter, så
bestyrelsen evt. kan svare på spørgsmål til den kommende Generalforsamlingen.
Instruktørerne skal holde øje med de børn der lige er rykket videre fra Kids holdet
til børneholdet, med henblik på om de kan følge med og om de er motiveret.
I Fyn Open 2014 vandt Frederik Baadsgaard guld i junior og Mikkel fik sølv i junior.
Ved Ballerup Challenge cup 2014, vandt Christian Åkerwall guld i sin klasse, samt
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Aleksander sølv i sin klasse.
Senpai Michael Meineche vandt sølv i DM i knockdown karate 2014
avde klubben
klubben 3 medlemmer til stævne i Kroatien. Sensei Franz
Lørdag den. 15/3 havde
vandt guld i kata i sin klasse. Jonas Lerke vandt sølv i kamp og guld i kata og Felix fik
bronze i kata i Deres klasse.
Bestyrelsen ønsker alle et stort tillykke med de flotte resultater.
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