Farum Kyokushin

Referat af bestyrelsesmøde nr. 39

den 22. juni. 2018

Til stede: Formand Peter Bukhave, Janne Baadsgaard, Mickael Pohti, Sensei Franz og Mette
Steen Christensen
Fraværende: Senpai Dan

-oo0oo-

Dagsorden

1. Valg af referent.
Mette Steen Christensen blev enstemmigt valgt.
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt.
3. Godkendelse og underskrift af forrige referat.
Forrige referat blev godkendt og underskrevet.
4. Kasseres beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet.
P.t. følges budgettet, så der er ingen bemærkninger.
5. DKKO
På søndag er der det første møde vedr. DKKO. Peter Bukhave tager med for at
repræsenter Farum Kyokushin. Desværre var der ingen sortbælter der havde mulighed
for at deltage.
6. GDPR – opfølgning
Der vil blive fulgt op på GDPR ved næste bestyrelsesmøde, når Senpai Dan er med til
mødet.
7. Brev fra forældre vedr. kids graduering
Der er blevet taget hånd om et brev som en forælder har skrevet vedr. kids gradueringen.
Bestyrelsen har fuld tillid til kids trænerne og mener der bliver gjort et fantastisk stykke
arbejde fra trænernes side. Kyokushin er en hård og disciplinær karate stil, både for børn
og voksne, specielt til gradueringerne. Til gradueringerne bliver man udfordret – også
børnene/kids – i noget som måske ikke er helt så forvent. Her må man gøre sit bedste og
tage denne udfordring med oprejst pande.
8. Kontakt til medlemmer der er væk i længere tid
Et lille opråb til, at man tager fat i hinanden, hvis man erfare et medlem ikke er kommet til
træning i en længere periode. Et lille telefonopkald, mere skal der måske ikke til før vi ser
et glad ansigt igen.

Farum Kyokushin

Referat af bestyrelsesmøde nr. 39

den 22. juni. 2018

9. Udlån af vores vægtrum til kommunen
Peter Bukhave formidler et brev til Sensei Martin, stilet til Kampsport centerets
bestyrelse. FKK´s bestyrelse har erfaret, at Helmut fra bokseklubben, har udlånt
kampsport centerets vægtrum ud, til ikke medlemmer via kommunen. Dette mener
bestyrelsen ikke kan være rigtigt og slet ikke uden at informere de andre klubber.
10. Korrespondance til og fra bestyrelsen

11. Dato for næste bestyrelsesmøde.
Onsdag den 15. august 2018 kl. 17.00

12. Eventuelt.


Mickael Pohti efterlyste en pjece med pensum som der var i ”gamle dage”, hvor der
er beskrevet en kort ting om Kyokushin karate stilen og hvad der forventes til de
forskellige grader.



Hvis man har lyst til, at være medarrangør til FKK 30 års jubilæum, vil bestyrelsen
rigtig gerne vide besked. Der er brug for hver en hjælpende hånd.
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