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Til stede: Senpai Henning Fabricius, Martin Baadsgaard, Sensei Franz Rasmussen, Michael Pohti 
og Senpai Dan Jensen 

Fraværende: Peter Lerke, Mette Steen Christensen       

-oo0oo- 

 
Dagsorden   

 

1. Valg af referent. 

Martin blev valgt som referent 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

dagsordenen blev godkendt 

 

3. Godkendelse af forrige referat samt underskrivelse. 

Forrige referat blev godkendt. 

 

4. Kassernes beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet  

Der var ikke så meget at berette omkring budgettet. Nærmere gennemgang til næste 

bestyrelsesmøde. 

Der er en del bureaukrati omkring ansøgning om tilskud fra kommunen. Dan er ved at 

undersøge om man evt. kan slå nogle af blanketterne sammen, for at mindske 

arbejdsbyrden. Dan oplyste endvidere at bussen til Møn ville blive lidt dyrere end 

tidligere. Bestyrelsen var enig om at det var godt at støtte op om den fælles transport til 

møn. 

 

5. Ansøgning om midler til instruktøruddannelse samt temaundervisning for 

medlemmer fra instruktørgruppen. 

Bestyrelsen ville meget gerne støtte op om midler til uddannelse af instruktørgruppen, 

Bestyrelsen mente dog ikke at der var behov for at investere i udstyr til klubben i 

forbindelse med dette fokusområde.  

 

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

a. Forslag fra Sensei Martin om forældrerepræsentant. (forslag til opslag vedr. ansvar 

for koordination/kommunikation på tværs af arrangementer osv. blandt forældre og 

instruktører og bestyrelse) 

Bestyrelsen mener ikke at der er et aktuelt behov for en forældrerepræsentant, 

men bestyrelsen vil sætte det på dagsordenen til næste generalforsamling 

b. Forslag stillet af Martin Baadsgaard om evaluering af graduering etc. ved Sensei 

Franz kunne være afvikling og hvordan vi kan tage ved lære... 

Gradueringen og forløbet er blevet evalueret af Instruktørgruppen, og bestyrelsen 

er blevet underrettet. Det kan nævnes at børnegradueringen så vidt muligt vil ligge 

i en weekend. 
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c. Forslag stillet af Martin Baadsgaard om evaluering af graduering etc. ved Sensei 

Franz kunne være afvikling og hvordan vi kan tage ved lære... 

Børnetræningen er blevet evalueret af Instruktørgruppen, og bestyrelsen er blevet 

underrettet. Det vurderes til at være en succes, dog vil der fremover være 2 

lektioner om måneden med Sortbælter i stedet for en. 

 

7. Status på førstehjælpskursus ved Mickael Pohti. 

Man har ansøgt Tryg-fonden om midler til at afholde et førstehjælpskursus i klubben 

 

8. Regelsæt for bedre styring af indmeldelser. 

Det er et stort ønske at der kommer bedre styr indmeldelser af nye medlemmer. Det har 

været svært at vide hvem der er blevet meldt ind og hvem der ikke er. Martin Baadsgaard 

laver et forsøg hvor det nye hold af Karate Kids bruger online betaling til at betale, 

indmeldelse gi og 1. periodes kontingent. Martin vil oprette en Paypal konto i klubbens 

navn til dette formål. 

 

9. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

Den 07/10-2015 kl. 17.30 

 

10. Eventuelt 

Der kom ikke noget op under eventuelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


