Farum Kyokushin

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

den 8. maj 2019

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

-oo0ooDagsorden

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. Konstituering af bestyrelsen.
Formand – Peter Bukhave
Kasserer – Senpai Dan
Referent – Mette Steen Christensen
Bestyrelsesmedlem – Mickael Pohti
Bestyrelsesmedlem – Janne Baadsgaard
Suppleant – Sensei Franz
Suppleant – Charlotte Barfod
Kasseres beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet.
Ingen kommentarer til budgettet.
5. Tilskud til Senpai Fredrik – Camp Himmerland
Bestyrelsen har besluttet at dække Senpai Frederiks udgifter til Camp Himmerland 100
%, efter bilag.
6. Info vedrørende mødet med bokserne den 8. maj 2019
På bestyrelsesmødet havde vi inviteret 2 repræsentanter fra bokseklubben, for at drøfte
boksernes ønske om at bevare Deres tirsdags træning i klubben. Dette er der ikke
kommet en løsning på endnu.
7. Korrespondance til og fra bestyrelsen
Mickael Pohti gør opmærksom på at der stadig ikke er indkøbt nye filtre til ventilationen.
Han har rykket kampsportscenterets bestyrelse, men der er ikke sket noget. Mickael Pohti
vil ikke blive ved at stå for regnskab, for at ventilationen ikke virker, når Kampsport
centeret ikke vil tage affærer.
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Onsdag den 19. juni 2019 kl. 17.15

8. Eventuelt.
 Der har været gulvmand på besøg. Han så på gulvet og mente at gulvet kunne
repareres og slibes. De steder hvor der er monteret jern klodser ned i gulvet, kan
også udbedres så der ikke er huller hvor tæerne kan komme ned i.
 Klubben har stadig et problem med at bokserne stadig bruger udendørssko inde i
dojoen. Bestyrelsen er rådvild med hvordan denne problematik skal løses, da det
flere gange blevet påtalt overfor bokserne.
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