Farum Kyokushin

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 den.14 september. 2016

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

1. Valg af referent.
Mette Steen Christensen blev enstemmigt valgt.
2. Godkendelse af forrige referat samt underskrivelse.
Forrige referat blev godkendt og underskrevet.
3. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt.
4. Kasserens beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet.
Det volder kasseren en del kvaler og utrolig meget tid, at hive kontingenter ind, specielt
fra kids holdet. Problemet står også i, at man heller ikke melder sig ud. Bestyrelsen har
drøftet om det kunne være en ide at kids holdene skal tilmelde sig hvert år (som i andre
klubber), men har selvfølgelig garanteret plads og samtidig betale for et helt år af gangen.
Derved undgår vi en masse restanse og at kasseren skal bruge tid på at rykke
medlemmer, der er gået ud. Det skal dog tilføjes at der bestemt også er voksne
klubmedlemmer der er i restance, selvom de stadig går i klubben.
Klubbladet kommer til at overskride budgettet, da vi skal til at betale for layout af
klubbladet. Bestyrelsen har valgt at acceptere, at vi betaler for layouten, da bestyrelsen
mener det vil være en skam ikke at have vores klubblad. Peter Lerke indhenter et tilbud
på 2 blade af 20 sider for layout, med et oplæg på 150 stk.
Til gengæld har vi ikke brugt så meget som budgetteret på sociale arrangementer, samt
stævner og lejre.
Rekvisitter er over budget, da samtlige sortbælter har fået dommertøj.
Øvrige udgifter er også over det budgetteret, da vægtrummet blev lidt dyrere end
budgetteret.
I det store hele har vi et overskud på budgettet på ca. kr. 40.000,5. Korrespondance til og fra bestyrelsen (indslag/forslag til bestyrelsen)
- Tilskud til dem der deltager ved VM
Der er 2 (Senpai Christian og Ernestas) fra klubben der har valgt at stille op til VM i Japan
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og søgt om tilskud. Da bestyrelsen mener det er en rigtig god reklame for klubben, har
bestyrelsen valgt at støtte hver deltager med kr. 5.000,Da der er et pænt overskud på budgettet på lejre har bestyrelsen valgt at give
børnemarathon lejren et tilskud på kr. 5.000,6. Dato for næste bestyrelsesmøde.
Onsdag den 9/11-16 kl. 17.00
7. Eventuelt.
Retningslinjer for udlån af klubben. Man skal lave en skriftlig ansøgning til
bestyrelsen. Derefter vil bestyrelsen videresende ansøgningen til bestyrelsen i kampsport
centeret.
Bestyrelsen har et ønske om, at sortbælterne bliver mere opmærksomme på de unge
mennesker i klubben, ved f.eks. at opfordre/”kræve” dem direkte til at deltage i stævner
og gradueringer. Men her skal det dog ikke stoppe, den sortbælte der nu har ”krævet” at
man deltager i et stævne eller til en graduering, skal følge op på det og guide den enkelte
hele vejen til mål.
Fra vi fik hjertestarteren har det været Hanne Dam Lerke der har serviceret
hjertestarteren. Hanne kunne godt tænke sig, at det er en fra en af klubberne der tager
denne tjans. (Hanne er ikke medlem). Derfor beder vi kampsport centeret om at tage
dette op på næste møde og finde en der kunne tage sig af hjertestarteren. Det er ikke
tidskrævende, man skal notere hvornår udløbsdatoen er på batteriet samt pads. Denne
person bliver så også kontaktperson. Hanne vil lave en lille skriv om hvad der yderligere
skal gøres.
Evt. kunne det gå på tur mellem de 3 klubber.

OSU

Side 2

