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

 

3. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden blev godkendt. 

 

4. Regnskab 2016 

Regnskabet for 2016 blev gennemgået. Det ses på regnskabet, at der ikke har været så 

mange indmeldelser i klubben i 2016. Der er blevet brugt en del mere på annoncer og 

reklamer end der var budgetteret. Rekvisitter er også over budget, men det er grundet 

dommertøj til Senpai gruppen.  

 

5. Behandling af budget 2017 

Budget for 2017 blev udarbejdet. 

 

6. Indslag/forslag til bestyrelsen (boksning forslag til skinner til sandsække) 

Senpai Henning kontakter bokseklubben og beder om flere detaljer for at kunne 

godkende projektet. Det er som udgangspunkt ikke et behov for karateklubben.   

 

7. Rengøring i FKC 

Senpai Niels og Senpai Dan gennemgår kontrakten og kommer med et redigerede udkast. 

 

8. PR udvalg/budget og nyt begynderhold 2017 

Julie kontakter lokal avisen og får sat en annonce i, med henblik på opstart af nyt 

begynder hold. Når vi nærmer os marts skal vi have delt flyers ud i byens postkasser. Hvis 

de respektive Senpais kunne opfordre medlemmerne til, at dele ud i deres nærområder 

kunne dette være en stor hjælp. 

 

9. Tilskud i forbindelse med at Frederik har været coach til VM. Han har haft udgifter 

for 50.000 yen (ca. 3.500 kr.) 

Bestyrelsen har besluttet at dække alle Frederiks omkostninger som coach ved VM. 
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10. Fastsættelse af dato for generalforsamlingen 2017 

27 april. 2017 kl. 19.15. Fællestræningen er den dag fra 18.00 – 19.00 

 

11. Dato for næste bestyrelsesmøde.  

1 marts 2017 kl. 17.00 

    

12. Eventuelt. 

Kaffemaskinen i opholdsrummet skal udskiftes. Senpai Henning køber en ny. Den nye skal 

efter brug altid låses inde i karateklubbens skab. 

 

 

 

 

       OSU 

 

 

 


