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Til stede: Senpai Henning Fabricius, Martin Baa
Mickael Pohti, Peter Lerke og Mette Steen Christensen

Fraværende:  

Dagsorden  

 

1. Valg af referent. 

Mette blev valgt som referent

 

2. Godkendelse af forrige referat samt underskrivelse.

Forrige referat blev godkendt og de to forrige referater blev underskrevet.

 

3. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt

 

4. Kasserens beretning om 

Bestyrelsen kunne godt tænke sig at se en liste, hvor man kunne se hvor mange der høre 

til hvilken aldersgruppe. 

Regnskaberne blev gennemgået og der var ikke de store afvigelser. 

nuværende tidspunkt at vi holder budgettet. 

 

5. Kontingentfrihed (af Dan Jensen)

 Der er kommet en forespørgsel vedr. om suppleanter skal være kontingent fri. Der er 2 

suppleanter som er meget aktiv deltagende. Men suppleanter er ikke tvunget til at 

deltage, derfor hører suppleanter ikke til under kategorien kontingent fri.

Dem der hører under kategorien kontingent fri er bestyrelsen samt faste instruktører

(hvis man ønsker det nærmere defineret, med hvem der er fast instruktør, må man 

henvende sig til Sensei Franz)

 

6. Regelsæt vedr. knockout (af Dan Jensen)

 Bestyrelsen kræver som min. 4 ugers 

egen læge efter mistanke om hjernerystelse.

Det må herefter bero på en lægefaglig vurdering hvornår den tilskadekomne kan 

genoptage sin træning/deltage i stævner.

Det er ligeledes et krav, at coachen/instruktøren informerer hele instruktørgruppen 

hvis der er mistanke om hjernerystelse hos en udøver.

 

7. Opfølgning af kvindernes baderum (af Mette Steen Christensen)

 Der mangler stadig lister ude i kvindernes baderum.

bestyrelsen af Kampsport Centeret, for at få dette udbedret.

baderum virker heller ikke mere. Der er blevet givet tilbud af Michael Pohti til 

gennemgang af udsugnings

at høre fra Kampsport Centeret. 
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Senpai Henning Fabricius, Martin Baadsgaard, Sensei Franz Rasmussen
Mette Steen Christensen       

-oo0oo- 

 
 

referent 

Godkendelse af forrige referat samt underskrivelse. 

Forrige referat blev godkendt og de to forrige referater blev underskrevet.

Godkendelse af dagsorden. 

blev godkendt. 

eretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet

Bestyrelsen kunne godt tænke sig at se en liste, hvor man kunne se hvor mange der høre 

til hvilken aldersgruppe.  

Regnskaberne blev gennemgået og der var ikke de store afvigelser. 

spunkt at vi holder budgettet.  

Kontingentfrihed (af Dan Jensen) 

en forespørgsel vedr. om suppleanter skal være kontingent fri. Der er 2 

suppleanter som er meget aktiv deltagende. Men suppleanter er ikke tvunget til at 

suppleanter ikke til under kategorien kontingent fri.

Dem der hører under kategorien kontingent fri er bestyrelsen samt faste instruktører

(hvis man ønsker det nærmere defineret, med hvem der er fast instruktør, må man 

henvende sig til Sensei Franz) 

Regelsæt vedr. knockout (af Dan Jensen) 

Bestyrelsen kræver som min. 4 ugers pause fra træning, samt at udøveren kontakter 

egen læge efter mistanke om hjernerystelse. 

Det må herefter bero på en lægefaglig vurdering hvornår den tilskadekomne kan 

in træning/deltage i stævner. 

Det er ligeledes et krav, at coachen/instruktøren informerer hele instruktørgruppen 

hvis der er mistanke om hjernerystelse hos en udøver. 

Opfølgning af kvindernes baderum (af Mette Steen Christensen)

ter ude i kvindernes baderum. Senpai Henning vil igen skrive til 

bestyrelsen af Kampsport Centeret, for at få dette udbedret. Udsugningen i kvindernes 

baderum virker heller ikke mere. Der er blevet givet tilbud af Michael Pohti til 

gennemgang af udsugningsanlægget til Farum Kampsport Center. Michael Pohti venter på 

at høre fra Kampsport Centeret.  

 den. 26 nov.2014 

i Franz Rasmussen, Dan Jensen, 

Forrige referat blev godkendt og de to forrige referater blev underskrevet. 

foreningens regnskab i forhold til budgettet 

Bestyrelsen kunne godt tænke sig at se en liste, hvor man kunne se hvor mange der høre 

Regnskaberne blev gennemgået og der var ikke de store afvigelser. Det ser ud til på 

en forespørgsel vedr. om suppleanter skal være kontingent fri. Der er 2 

suppleanter som er meget aktiv deltagende. Men suppleanter er ikke tvunget til at 

suppleanter ikke til under kategorien kontingent fri. 

Dem der hører under kategorien kontingent fri er bestyrelsen samt faste instruktører  

(hvis man ønsker det nærmere defineret, med hvem der er fast instruktør, må man 

pause fra træning, samt at udøveren kontakter 

Det må herefter bero på en lægefaglig vurdering hvornår den tilskadekomne kan 

Det er ligeledes et krav, at coachen/instruktøren informerer hele instruktørgruppen – 

Opfølgning af kvindernes baderum (af Mette Steen Christensen) 

Senpai Henning vil igen skrive til 

Udsugningen i kvindernes 

baderum virker heller ikke mere. Der er blevet givet tilbud af Michael Pohti til 

anlægget til Farum Kampsport Center. Michael Pohti venter på 
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8. Korrespondance til og fra bestyrelsen (indslag/forslag til bestyrelsen)

 

• Kurser til grøntbælter og brunbælter (Senpai Martin)

 Senpai Martin er kommet med et 

brunbælter på et basiskursus, hvor man vil blive undervist i grundprincipperne

anatomi og fysiologi, kroppens forsvar mod skader og grundlæggende 

træningslære mm.

Bestyrelsen mener, at det kunne være rigtig godt at

på et basiskursus for instruktører, for at se kurset an. Derefter vil bestyrelsen tage 

stilling til om dette kursus kunne 

(grøn/brun bælter)

Det vil også blive undersøgt om evt. vi kunne få kurset flyttet til farum.

 

9. Opfølgning på møde afholdt d. 12.11.14 FKC/Furesø kommune, vedr. udvidelse af 

FKC. 

Bestyrelsen kan umiddelbart forstå på referatet fra FKC, at kommunen ikke er helt 

afvisende over for en evt. 

Karate har igennem længere tid fået mange nye medlemmer 

- og i kvaj af det, har Farum Kyokushin Karate et stort behov for mere plads. Alt

ville være at man bliver 

alle grundlæggende principper i Furesø Kommune.

 

10.  Tilmeldingsfrist/binding vedr. lejre/kurser og seminarer etc.

Som nævnt under evt. i det forgående referat, vil der blive strammet op på 

lejre, kurser, gradueringer mm. Grunden til dette er, at der er blevet en tildens til at sylte 

betalingerne. Et andet problem

betalingen retur. Dette skaber et MEGET stort arbejde 

ikke er acceptabelt. Endvidere er der mange der ikke skriver 

giver endnu engang et stort arbejde til vores kasserer. 

Derfor har vi set os nødsaget til at stramme op, så følgende skal overhol

• Ved graduering er man først tilmeldt gradueringen, når man har betalt min. 14 

dage før – husk navn ved betaling.

• Ved lejre/kurser 

den dato der er oplyst på invitationen (invitationerne hænger i klubben og 

kommer på hjemmesiden). Når man har betalt, kan man

refunderet, da klubben har viderebetalt beløbet t

navn ved betaling.

 

11. Dato for næste bestyrelsesmøde.

Onsdag den 4. februar 201
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Korrespondance til og fra bestyrelsen (indslag/forslag til bestyrelsen)

Kurser til grøntbælter og brunbælter (Senpai Martin) 

Senpai Martin er kommet med et rigtig godt forslag, om at sende grøn

brunbælter på et basiskursus, hvor man vil blive undervist i grundprincipperne

anatomi og fysiologi, kroppens forsvar mod skader og grundlæggende 

træningslære mm. 

Bestyrelsen mener, at det kunne være rigtig godt at sende ca. 2 sortbælter af sted 

på et basiskursus for instruktører, for at se kurset an. Derefter vil bestyrelsen tage 

stilling til om dette kursus kunne være relevant at sende kommende

(grøn/brun bælter) af sted på dette kursus. 

blive undersøgt om evt. vi kunne få kurset flyttet til farum.

Opfølgning på møde afholdt d. 12.11.14 FKC/Furesø kommune, vedr. udvidelse af 

Bestyrelsen kan umiddelbart forstå på referatet fra FKC, at kommunen ikke er helt 

afvisende over for en evt. udvidelse af Farum Kampsport Centeret. Farum Kyokushin 

Karate har igennem længere tid fået mange nye medlemmer – specielt yngre medlemmer 

og i kvaj af det, har Farum Kyokushin Karate et stort behov for mere plads. Alt

 nød til, at sige nej til nye medlemmer, og dette ville være imod 

alle grundlæggende principper i Furesø Kommune. 

Tilmeldingsfrist/binding vedr. lejre/kurser og seminarer etc.

Som nævnt under evt. i det forgående referat, vil der blive strammet op på 

lejre, kurser, gradueringer mm. Grunden til dette er, at der er blevet en tildens til at sylte 

betalingerne. Et andet problem er også, at man melder afbud meget sent og ønsker så at få 

betalingen retur. Dette skaber et MEGET stort arbejde for vores kasserer. Hvilket bestemt 

ikke er acceptabelt. Endvidere er der mange der ikke skriver navn 

giver endnu engang et stort arbejde til vores kasserer.  

et os nødsaget til at stramme op, så følgende skal overhol

er man først tilmeldt gradueringen, når man har betalt min. 14 

husk navn ved betaling. 

 mm. er man først tilmeldt ved betaling. Betalingen skal ske senest 

den dato der er oplyst på invitationen (invitationerne hænger i klubben og 

kommer på hjemmesiden). Når man har betalt, kan man IKKE

refunderet, da klubben har viderebetalt beløbet til den givende lejr/kursus 

navn ved betaling. 

Dato for næste bestyrelsesmøde. 

2015 kl. 18.00 

 den. 26 nov.2014 

Korrespondance til og fra bestyrelsen (indslag/forslag til bestyrelsen) 

rigtig godt forslag, om at sende grøn-og 

brunbælter på et basiskursus, hvor man vil blive undervist i grundprincippernes 

anatomi og fysiologi, kroppens forsvar mod skader og grundlæggende 

sende ca. 2 sortbælter af sted 

på et basiskursus for instruktører, for at se kurset an. Derefter vil bestyrelsen tage 

være relevant at sende kommende instruktører 

blive undersøgt om evt. vi kunne få kurset flyttet til farum.  

Opfølgning på møde afholdt d. 12.11.14 FKC/Furesø kommune, vedr. udvidelse af 

Bestyrelsen kan umiddelbart forstå på referatet fra FKC, at kommunen ikke er helt 

udvidelse af Farum Kampsport Centeret. Farum Kyokushin 

specielt yngre medlemmer 

og i kvaj af det, har Farum Kyokushin Karate et stort behov for mere plads. Alternativet 

at sige nej til nye medlemmer, og dette ville være imod 

Tilmeldingsfrist/binding vedr. lejre/kurser og seminarer etc. 

Som nævnt under evt. i det forgående referat, vil der blive strammet op på betalingerne til 

lejre, kurser, gradueringer mm. Grunden til dette er, at der er blevet en tildens til at sylte 

meget sent og ønsker så at få 

for vores kasserer. Hvilket bestemt 

navn på betalingen, så dette 

et os nødsaget til at stramme op, så følgende skal overholdes. 

er man først tilmeldt gradueringen, når man har betalt min. 14 

er man først tilmeldt ved betaling. Betalingen skal ske senest 

den dato der er oplyst på invitationen (invitationerne hænger i klubben og 

IKKE få pengene 

il den givende lejr/kursus – husk 
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12.  Eventuelt. 

• Lemmen op til loftet er i stykker,

kontakte FKC bestyrelse

 

• Registrering af Hjertestarter

Mette mener det er vigtigt, at hjertestarteren bliver registreret, så offentligheden også ved 

hver den nærmeste Hjertestarter er. Dette vil blive undersøgt nærmere.
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mmen op til loftet er i stykker, låsemekanismen virker ikke. Senpai Henning vil 

FKC bestyrelse. 

Registrering af Hjertestarter 

Mette mener det er vigtigt, at hjertestarteren bliver registreret, så offentligheden også ved 

hver den nærmeste Hjertestarter er. Dette vil blive undersøgt nærmere.

 

 den. 26 nov.2014 

Senpai Henning vil 

Mette mener det er vigtigt, at hjertestarteren bliver registreret, så offentligheden også ved 

hver den nærmeste Hjertestarter er. Dette vil blive undersøgt nærmere. 


