
Farum Kyokushin                   Referat af bestyrelsesmøde nr. 42         den 23. januar 2019 
 
Til stede:  Formand Peter Bukhave, Mickael Pohti, Sensei Franz og Mette Steen Christensen 

Fraværende: Senpai Dan, Janne Baadsgaard 

-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. 

Da Senpai Dan er fraværende, gennemgår vi regnskab og lægger det nye budget på næste 

møde den 6. marts 2019  

 

5. Torii ved hoveddøren – Sensei Henning 

Punktet bliver taget op ved senere lejlighed. 

 

6. Måtte med tryk i indgangen – Sensei Henning 

Punktet bliver taget op ved senere lejlighed. 

 

7. Ønsker opholdsrummet fornyet (Nyt køkken og møbler mm.) – Sensei Henning 

Punktet bliver taget op ved senere lejlighed. 

 

8. Sensei Niels´ forslag om større renovering via nyt lån.  

Punktet bliver taget op ved senere lejlighed. 

 

9. Varme i dojoen – hvad gør vi? 

Luftmængderne er ikke reguleret ordentlig. Luftmængden er underdimensioneret og har 

altid været det i dojoen. Dog er det blevet værre de sidste år. Der vil blive aftalt at der 

kommer en fagmand ud og ser på varmen igen. 

 

10.  Boksernes ansøgning om andre træningstider og træningssted. 

Bokserne ønsker flere og bedre træningstider. Det samme gør karate klubben. Karate 

klubben er villig til at hjælpe bokserne med at skrive til kommunen for at hører om 

bokserne evt. kunne få et andet sted at være. 

Sensei har et skema, hvor der er beskrevet hvor mange træningstider vi kunne bruge i 

karate klubben. Vi kunne bestemt bruge flere tider til børn og unge, samt evt. tilbyde unge 

piger og kvinder selvforsvar. 
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11.  Gulv i dojoen – boksernes ring – hvad gør vi? 

Bokserne har erkendt at de har lavet skade på gulvet i dojoen. En fra bokseklubben er 

gulv ekspert og er kommet med 3 forskellige forslag. 

 

1 – Ny oliering af eksisterende gulv – estimeret pris er 30.000 til 35.000 kr. Derudover 

vedligeholdelse (Ny olie) ca. 12.000 til 17.000 kr. pr. år 

 

2 – Renoverings pladeløsning med punktelastisk belægning – estimeret pris er 100.000 til 

120.000 kr. Derudover vedligeholdelse ca. 1.000 til 1.500 kr. pr. år. 

 

3 – Nyt kombinationselastisk sportsgulv – estimeret pris er 220.000 til 260.000 kr. 

Derudover vedligeholdelse ca. 1.000 til 1.500 kr. pr. år 

 

12.  Udvalg til div. Arrangementer 

Mette lave et års hjul. Det påtænkes at flere medlemmer skriver sig på min. ét 

arrangement/lejr/stævne og står for det.  

 

Torsdags hygge 1 gang om måneden 

Juleafslutning 

Fastelavn 

Møn lejr 

Marathon lejr 

Stævner 

Trekamp stævne 

BS Cup 

Wales 

Påskelejr 

Kamp seminar 

PR arrangementer (Bytorvet og Værløse) 

 

13. GDPR 

De sedler man skal skrive under på ligger i skabet på kontoret. Der er stadig flere der ikke 

har taget stilling til punktet om fotografering i klub regi. Derfor beder vi instruktører og 

assistenter om at huske at medbringe sedlerne til træning, så alle får skrevet sig på. Nye 

medlemmer (dem der ikke står på listen) har taget stilling ved indmeldelse. 

 

14. Korrespondance til og fra bestyrelsen 

Der har været flere mails fra instruktører/medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen har 

besluttet at tage disse punkter op efter generalforsamlingen. Da vi skal være sikker på 

hvor mange klubber der forbliver i kampsportscenteret. 

 

15.  Dato for næste bestyrelsesmøde. 

Onsdag den 6. marts kl. 17.00 
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16.  Eventuelt. 

 Nytårs taffel lørdag den 23. februar for alle over 15 år. 

 

 Sensei Martin søger om et tilskud, til et arrangement for at hylde Shihan Rex. 

Shihan Rex er netop blevet gradueret til 7. dan – den højest gradueret indenfor 

Kyokushinkai i Danmark. 

Bestyrelsen støtter op om sådan et arrangement. 

 

 Revurdering af optagelse af begyndere. Instruktørgruppen har et ønske, om at der 

kun kan optages medlemmer 4 gange om året. Bestyrelsen har dog et ønske om at 

nye kan starte hver den første tirsdag i måneden, minus juli og august. Bestyrelsen 

håber, at instruktørgruppen vil benytte assistenterne til, at hjælpe til med, de 

udfordringer der kan være ved at have nye medlemmer. Eksempelvis ved at dele 

holdet op i timen og lade assistenterne tage evt. de let øvede og instruktøren tager 

sig af de helt nye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 OSU 

 

 


