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Side 1 

 
  

Til stede:  Senpai Henning Fabricius, Senpai Dan Jensen, Mickael Pohti, Janne Baadsgaard, Sensei 
Franz 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  

 

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

Bestyrelsen havde budgetteret med et mindre underskud, men på nuværende tidspunkt 

ser det ud til, at klubben kommer ud med et mindre overskud ved årets udgang. 

Medlemstallet er stabilt, i forhold til for et halvt år siden. 

 

5. Budgettet for 2018 blev udarbejdet. 

 

Korrespondance til og fra bestyrelsen 

 

 Tilskud ifm. Shihan Roman 7. dan og hans besøg i DK, grundet BS Cup samt BS 10 

års fødselsdag. 

Klubben giver et tilskud på kr. 5.000,- til BS i anledning af Deres invitation af Shihan 

Roman i anledning af Deres 10 års jubilæum, mod at Shihan Roman kommer her 

mandag d. 16. april. 

 

 Opfølgning af evt. nøgle system 

Peter Bukhave vil indhente et ekstra tilbud vedr. nøglesystem. Dette skal sendes til 

kommunen, da de evt. vil give et tilskud til et nyt system. 

 

 Motionsfestival – mail modtaget om dette 

Lørdag d. 21 april er der motionsfestival. Bestyrelsen mener det kunne være en rigtig 

god ide at deltage. Dette vil blive taget op på næste instruktør møde. 
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Side 2 

 
  

 Boksning ønsker om at sætte en boksepude med hoved på væggen i dojoen 

Bestyrelsen ønsker dokumentation fra en byggesagkyndig med en ansvarsforsikring, 

der fakturer bokseklubben for det udførte arbejde. Bestyrelsen er usikre på om 

væggene kan holde til det, da væggene ikke kan holde til en medicin bold bliver brugt 

op af væggen. 

 

 

6. Dato for Generalforsamlingen 2018 

Generalforsamling bliver torsdag d. 26 april kl. 19.30. Træningen stopper denne dag kl. 

19.00.  

  

7. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

Onsdag d. 28 februar 2017 kl. 17.00 

 

8. Eventuelt. 

De drikkevare der er på kontoret, må meget gerne bruges til den årlige julefrokost. 

 

Mht. gulvvarmen i dojoen tager senpai Henning fat på Per Krat. Der er meget koldt i 

dojoen. 

 

Næste gang der er kids/børn der skal til katastævne/stævne, skal der være en voksen der 

har fuld opmærksomhed på de unge mennesker fra start til slut. 

 

 

 

 

                                                            OSU 
 

 


