Farum Kyokushin

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 den. 7 oktober. 2015

Til stede: Senpai Henning Fabricius, Martin Baadsgaard, Michael Pohti, Senpai Dan Jensen og
Mette Steen Christensen
Fraværende:

-oo0ooDagsorden

1. Valg af referent.
Mette blev valgt som referent
2. Godkendelse af forrige referat samt underskrivelse.
Forrige referat blev godkendt.
3. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt.
4. Regnskab og budget 2014/2015
Regnskabet og budget blev gennemgået.
Vi har fået et højere tilskud fra kommunen på medlemmer under 25 på et par procent.
Trænerudgifterne er blevet mindre da Shihan Rosager og Shihan Rex ikke har været i
klubben siden nytår.
I det store hele holder budgettet fint, f.eks. har voksen hygge ikke nået budgettet,
hvorimod børnehygge næsten har nået budgettet, og kommer givetvis til at overskride en
smule.
Lokaleomkostningerne er steget, da vi har fået en ekstra regning fra kampsport centeret,
der var blevet ”glemt” at blive videre faktureret for et par år siden.
5. Korrespondance til og fra bestyrelsen (indslag/forslag til bestyrelsen)


Der er blevet forespurgt på lån af klubbens køkken til oktober 2016.
Bestyrelsen har givet grønt lys.

6. Dato for næste bestyrelsesmøde.
Den. 16/12-15 kl. 17.30
7.

Eventuelt.
Bestyrelsen har et mål for at klubbens egne maraton lejre max skal koste kr. 200,- i
egenbetaling.
Bestyrelsen ønsker at give et tilskud på kr. 5000,- til dette års børnemaraton lejr.
Der kommer færre og færre til voksen hygge og ofte er der ingen sortbælter
repræsenteret. Dette er rigtig ærgerligt, da det giver et socialt samvær, samt det er en
skam for dem der har brugt tid på at lave madden.
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Bestyrelsen opfordrer webmaster til at sende nyhedsbrev ud om mandagen inden
torsdagshygge.
Vi synes stadig vores fokus punkt skal være, at fastholde medlemmer. Da klubben hurtigt
mister de nystartede. Bestyrelsen opfordrer senpai gruppen til at nedsætte et udvalg
bestående at Senpais fra børnegruppen, kids gruppen, bestyrelsen, instruktør gruppen
samt klubbens cheftræner. Det dette udvalg skal finde er en rød tråd hvor vi kan
bibeholde vores kids når de kommer op på børneholdet, og hvordan vi kan fastholde
voksne og børn fra begynder holdet.
Efter dagsorden udsending er der kommet forslag fra styrkerum udvalget. Bestyrelsen er
meget positive for forslaget og videresender forslaget til kampsportscenterets bestyrelse.
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