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Side 1 

 
  

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

Fraværende:  

-oo0oo- 

 

 
Dagsorden   

 

1. Valg af referent. 

Mette Steen Christensen blev enstemmigt valgt. 

 

2. Godkendelse af forrige referat samt underskrivelse. 

Forrige referat blev godkendt, bliver underskrevet på næste møde. 

 

3. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden blev godkendt. 

 

4. Kasserens beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet. 

Budgettet for 2015 har holdt med en difference på 1.200 til den positive side. Der har dog 

været nogle udsving både positive og negative på enkelte områder. Der har f.eks. været 

nogle store udgifter til det nye lækre vægt rum. Til gengæld er der ikke blevet brugt så 

meget til lejre og stævner.     

Vedr. budgettet for 2016 vil – hvis kontingent stigningen bliver vedtaget ved GF – komme 

til at gå i nul.  

 

5. Formandens beretning til godkendelse 

 Bestyrelsen godkendte formandens beretning efter et par tilføjelser. 

  

6. Generalforsamling torsdag d. 14.04.2016 

 Vel mødt. 

 

7. Børneattester, opfølgning. 

De voksne børnehjælpere der ikke har afleveret børneattester, bedes hurtigst muligt 

aflevere disse til Senpai Henning. Bestyrelsen vil gennemgå samtlige hjælpere og rykke 

for manglende attester. 

 

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

Der er ikke kommet nogen henvendelser til bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer igen 

medlemmerne til at komme med konstruktivt kritik.  

 

9. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

Fastsættes efter generalforsamlingen. 
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10. Eventuelt. 

 

o Årsregnskaberne for 2015 blev underskrevet.  

 

o Kommunikationen mellem Senpai, -børne -og kids gruppen er mangelfuld. F.eks. 

ved stævner, vedr. hvem der har ansvaret. Børnene skal have besked hvem der 

er med som ansvarsperson. Ved BS cup sidste år, var der ikke nogen Senpais før 

5 min. før start. 

    Hvem er med i år som Senpai? 

 

o Skabshængslet i materiale/udstyrs rummet er gået i stykker. Hvis der er en 

håndværker der kunne se på dette, vil klubben være taknemmelig.  

 

 

       OSU 

 

 

 


