Farum Kyokushin

Referat af bestyrelsesmøde nr. 38

den 16. maj. 2018

Til stede: Formand Peter Bukhave, Senpai Dan, Janne Baadsgaard, Mickael Pohti 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. Konstituering af bestyrelsen efter GF
Peter Bukhave – Formand
Senpai Dan Jensen – Kasserer
Mette Steen Christensen - Referent
Michael Pohti – Bestyrelsesmedlem
Janne Baadsgaard – Bestyrelsesmedlem
Sensei Franz Rasmussen – Suppleant
Peter Dam Lerke – Suppleant
4. Kasseres beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet.
Ingen bemærkninger.
5. Status på DKKO
BS har inviteret til møde vedr. DKKO og spurgt hvem der har mulighed til at deltage fra
Farum. Peter Bukhave tager med til mødet sammen med Sensei Franz .
6. Persondataforordning
Bestyrelsen udarbejder en persondatapolitik i henhold til den nye persondataforordning.
Der er flere ting der skal tage hensyn til og laves om. Dette vil blive lagt op på klubbens
hjemmeside hurtigst muligt.
Der kommer et opslag op vedr. samtykkeerklæring til nuværende medlemmer, som alle
bedes tage stilling til. Dette samtykke giver klubben lov til, at benytte portrætbilleder og
gruppe billeder på hjemmesiden samt på Facebook.
Medlemmer under 15 år skal have samtykke fra en forælder.
7. Udlån af kampsport centeret
Som udgangspunkt mener bestyrelsen, at dem der bidrager til klubben og har nøgle, er
velkommen til at benytte klubben. Den der har nøglen og åbner for sådan et arrangement,
har også det fulde ansvar i al den tid klubben bruges til sådan et arrangement.
Det til skal så siges, at det ikke er noget FKK kan tage stilling til, da det er FKC der burde
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give tilsagn til dette.
8. Korrespondance til og fra bestyrelsen
Der har ikke været korrespondance til bestyrelsen.
9. Dato for næste bestyrelsesmøde.
Onsdag d. 20 juni kl. 17.00
10. Eventuelt.
Bestyrelsen efterspørger hvad der blev af:
 Katastævne for at gå til graduering
 Forprøver for at gå til graduering
 Marathon lejr
Bestyrelsen foreslår, at der laves et årshjul, da det ofte er de samme stævner og lejre der
gentager sig år for år. Hvis bestyrelsen kan være behjælpelig med at lave sådan et årshjul,
vil bestyrelsen gerne dette. Men skal dog have hjælp fra Senpai gruppen.
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