Farum Kyokushin

Referat af bestyrelsesmøde nr. 36

den 28. feb. 2018

Til stede: Senpai Henning Fabricius, Senpai Dan, Mickael Pohti, Sensei Franz og Mette Steen
Christensen
Fraværende: Janne Baadsgård
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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.
Regnskabet blev gennemgået uden bemærkninger.
5. Børneattester
Der er stadig flere der ikke har afleveret børneattester. ALLE der på en eller anden måde
har med børn at gøre i klubben, SKAL aflever en børneattest til formand Senpai Henning.
6. 30 års jubilæum – fastsættelse af dato (25 års jubilæum blev afholdt d. 28
september 2013).
RESERVER lørdag d. 29 september 2018 til klubben 30 års jubilæum. Der vil komme
yderligere information når tiden nærmere sig.
7. Generalforsamling
Til generalforsamlingen skal der vælges en ny formand, da Senpai Henning ikke ønsker at
genopstille. Så hvis nogen går med en lille formand i maven, så skriv gerne til bestyrelsen
før generalforsamlingen. Ellers er det også muligt at melde sig på selve
generalforsamlingsdagen.
8. Korrespondance til og fra bestyrelsen – Indkommende forslag


Whiteboard i stedet for nuværende opslagstavle
Indtil videre, mener bestyrelsen, at der er andre udgifter der er vigtigere, end at få
de andre klubber med på denne udgift, f.eks. nyt nøgle system.
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Affaldsordning
Sensei Martin vil tage dette punkt op i Kampsportscenterets bestyrelse.



Nyt nøglesystem (hvad er status)
Hvad bestyrelsen er informeret om, så får vi et nyt nøgle system.



Instruktørhonorar (hvordan fungere det)
Som udgangspunkt fungere instruktør honorar systemet godt. Det bliver taget op
til vurdering igen i slutningen af perioden.

9. Dato for næste bestyrelsesmøde.
Onsdag d. 18 april kl. 17.00
10. Eventuelt.

OSU
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