Farum Kyokushin

Referat af bestyrelsesmøde nr. 34

den 13. sep. 2017

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

-oo0oo-

Dagsorden
1. Valg af referent.
Mette Steen Christensen blev enstemmigt valgt.
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt.
3. Godkendelse af forrige referat samt underskrivelse.
Forrige referat blev godkendt og underskrevet
4. Kasseres beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet.
Der er en del der mangler at betale kontingent. Senpai Dan kontakter de forskellige for at
høre nærmere. Administrationsomkostninger er lidt over buget, da klubben har brugt en
del på annoncer. Der er 5 der tager til EM i Barcelona. 3 som dommer, en kæmper og en
coach.
5. Korrespondance til og fra bestyrelsen


Ansøgning om tilskud til deltagelse ved EM i Barcelona
Bestyrelsen har vedtaget, at give et tilskud på kr. 1.700.- til både coach og kæmper,
der tager til EM i Barcelona (Martin Baadsgaard og Frederik Baadsgaard)

6. Misligholdelse af klubben
Bestyrelsen er helt uforstående overfor, at der er givet tilladelse til, at der er afholdt
arrangement i klubben uden bestyrelsens godkendelse. Dette er absolut ikke i orden og
bør ikke ske fremadrettet!
Bestyrelsen har et ønske om, at få skiftet hovednøglen ud med en brik nøgle - nøglen til
kontoret og skabet vil ikke i første omgang blive skiftet ud - da der er mange nøgler i
omløb. Mickael Pohti undersøger omkostningerne.
7. Sommerfest
Datoen på sommerfesten skal nok rykkes til før sommerferien, for at få flere til at deltage.
Bestyrelsen forslår, at sommerfesten kommer til at være en form for sæson afslutning
inden vi holder sommerferie.
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8. Mønlejren
Der har været en positiv tilbagemelding fra deltagerne på Mønlejren. Derfor fortsætter
denne tradition og til næste år bliver det d. 24-26 august 2018. HUSK ALLEREDE AT
NOTERE DATOEN I JERES KALENDER. Til næste år bliver der ikke nogen bustransport,
men der vil blive givet et tilskud til dem der lægger bil til og tager flere med.
9. Instruktører på Karatekids
Janne og Martin vil gerne trække sig for hovedansvaret for karatekids holdene. Dermed
ikke sagt, at de helt vil trække sig, men vil gerne være instruktør reserver på kids holdet.
Ruben og Anders har tilbudt, at overtage hovedansvaret på kids holdene efter
sommerferien 2018. Dette vil blive taget op på det næste instruktørmøde.
Bestyrelsen har et stort ønske om, at der ikke bare 1 gang om måneden kunne komme en
sort bælte og underviser på kids holdet. Det vil sige at hver sortbælte skulle tage én kids
træning på ét år.
10. Dato for næste bestyrelsesmøde.
Onsdag d. 6/12-17 kl. 17.00
11. Eventuelt.
Mette vil prøve, at få de børn der var med på Møn lejr til, at skrive bare en sætning om
hvad de syntes om, at være med på lejren. Derefter laves der noget til klubbladet. Der vil
også blive spurgt om nogle har lyst til at skrive en længere artikel til klubbladet om Møn
lejren.
Der har været flere negative tilbagemeldinger vedr. Bosai lejr. Bestyrelsen ønsker at
instruktørerne kommer med forslag om evt. en sommerlejr eller tilsvarende som
alternativ.
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