Farum Kyokushin

Referat af bestyrelsesmøde nr. 29 d. 09 november. 2016

Til stede: Senpai Henning Fabricius, Senpai Dan Jensen og Michael Pohti,
Fraværende: Martin Baadsgaard og Mette Stehen Christensen
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Dagsorden
1. Valg af referent.
Senpai Dan Jensen blev enstemmigt valgt.
2. Godkendelse af forrige referat samt underskrivelse.
Forrige referat blev godkendt, det bliver underskrevet på næste møde.
3. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt.
4. Kasserens beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet.
Indtægter vedr. kids holder budgettet. Ældre medlemmer er lidt stigende i forhold til
budgetteret. Trods faldende indtægter af unge karateka’er forventes et positivt resultat.
Dette skyldes at udgifterne til lejre og stævner ikke var været så store som budgetteret.
5. Juleafslutning
Forslag om at indkøbe mad i år til deltagerne. Der afsættes ca. kr. 3.000 til julefest
svarende til forventet kr. 150 per person.
6. Evaluering af rengøringsaftalen
Senpai Henning tager fat i Kampsport centeret, og beder dem tage action.
7. Boksernes idé om at få skinner op med flere sandsække
Vi vil bede Bokserne om at komme med et budget samt tegninger således at projektet
bedre kan evalueres.
8. Procedure vedr. fremtidige kontingentopkrævninger
Det blev besluttet at der fremover opkræves to gange om året 1/1 og 1/7 i stedet for nu
fire gange. Kids opkræves fortsat i dag 1/2 og 1/8.
9. Ny ”paraply” organisation ved Dansk Fuldkontakt Karate Organisation/DFKO
Sensei Franz vil undersøge om den nye organisation påtænker at kræve noget af
medlemskab samt om kontingentet skal forstås som et engangsbeløb eller hvor ofte…
10. Yoga work shop
Der gives ok til at afholde endnu en Yoga seance – kr. 3.000,-
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11. Revurdering af instruktørhonoraret
Det blev besluttet at gøre instruktørhonoraret timeafhængigt således at det
gennemsnitlige antal timer – evt. nedrundet til hele 5/10 – vil udløse det fulde
instruktørhonorar, og måtte man have haft færre timer vil det udløse honorar
forholdsmæssigt. Herved vil selv dem der kun har haft få timer også blive honoreret.
Sensei Franz finder ud af hvad gennemsnittet for 2017 vil blive. Onsdags træning
medtages i beregningen.
12. Korrespondance til og fra bestyrelsen (indslag/forslag til bestyrelsen)
Der havde ikke været nogle henvendelser til bestyrelsen.
13. Dato for næste bestyrelsesmøde.
Onsdag den 18. januar kl. 17.00
14. Eventuelt.
Opdatering af hjemmesiden halter. Pohti vil undersøge pris for at få hjælp udefra.
Sensei Franz har spurgt til ekstraordinært tilskud til Gråsten tur, idet overnatning bliver
nødvendig. Anslået sammenlagt kr. 4.000 hvilket der blev givet ok til.
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