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

Fraværende: Janne Baadsgaard, 

-oo0oo- 

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. Bliver underskrevet ved næste møde 

 

4. Kasserens beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet. 

Finans post 615 er overskredet med ca. 25.000, da klubben har købt træningspas, brikker 

og tandbeskytter mm. Der er stort set ikke brugt penge på eksterne instruktører i år, 

dette håber vi dog vil ændre sig i 2020. Bestyrelsen kan konstatere at klubben kommer ud 

med et overskud selv om der var budgetteret med et underskud.  

Bestyrelsen er meget positive over, alle de nye indmeldelser der er kommet indenfor de 

sidste måneder.  

 

5. Samarbejde med Furesø Fritidsvejledning 

Kære Farum Kyokushin Karate,  

  

Furesø Fritidsvejledning hjælper ikke foreningsaktive  børn og unge i alderen 6 år – 29 år 

med kontingent, vejledning og udstyr efter behov. 

Økonomisk har vi 1200,- kr pr ung som et engangsbeløb i udgangspunkt, men ofte oplever vi 

at  dette beløb ikke kan dække et helt års kontingent i en forening. Det betyder at vi ofte ikke 

henviser til denne forening, da vi ikke igangsætter forløb hvor chancen for fastholdelse 

begrænses af økonomien. 

Jeg har i dag haft en samtale med Franz Rasmussen omkring dette og er blevet opfordret til 

at kontakte jer. 

Kunne vi i FV på nogen måde indgå et samarbejde med jer omkring vores målgruppe, så vi 

kan sende flere børn og unge til karate og støtte med vores begrænsede midler, så forløbet 

f.eks. ikke kun dækker et halvt år? 
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Vores målgruppe er ofte i en situation med udfordret økonomi og derfor deltager børnene 

ikke i fritidslivet, da det er her familierne vælger at spare. 

Jeg vil gerne mødes med jer og evt. drøfte mulighederne for er fremtidigt samarbejde? 

Stillingtagende vedr. Furesø Fritidsvejledning 

Bestyrelsen har besluttet, at gå med i dette projekt og giver de unge mennesker en chance 

for at starte til karate. Sensei Franz og Senpai Dan vil starte med at undervise 2 klasser i 

skoletiden, derefter skal de unde mennesker tage stilling til, om det kunne være 

spændende, at blive ved med karate fremadrettet. 

6. Status på gulv.  

Det har været utrolig svært, at få tilbagemelding og et konkret tilbud fra håndværkerne. 

Bestyrelsen vil på ny prøve at, indhente nye tilbud fra andre håndværkere. Bestyrelsen vil 

prøve at satse på at få gulvet lavet enten i juleferien, eller i påsken 2020. 

 

7. Nyt medlem til bestyrelsen af kampsport centeret. 

Sensei Martin stopper pr. den 01.01.2020 som formand for Farum Kampsport Center 

efter 10 år.  

Bestyrelsen tager den op til juleafslutningen for at høre, om der er et klubmedlem der 

ønsker at overtage formandskabet eller bare som bestyrelsesmedlem. Indtil da dækker 

Pohti og Peter formandskabet. 

Bestyrelsen takker Sensei Martin for alt den tid og energi han har brugt som formand for 

Farum Kampsport Center, OSU 

 

8. Korrespondance til og fra bestyrelsen 

 

Forspørgelsel fra Sensei Niels 

 

Vi er jo meget begunstiget ved at have vores egne lokaler. Og så er vi alligevel ikke helt 

herrer i eget hus, da vi har et hensyn til både judo og bokserne.  

Det faktum at bokserne er helt eller delvist på vej ud kan naturligvis have indflydelse på 

tidspunktet for evt. investeringer. Det ville dog være interessant at få en status på 

nedenstående og evt. andre punkter bestyrelsen arbejder med for så vidt angår 

vedligehold/forbedringer. 

 

• Status på renovering af saunaer og opretning/udbedring af gulve i baderum med forkert 
fald. 

• Status på udskiftning af det meget nedslidte inventar i opholdsrummet. 
• Status på renovering af dojo-gulv. 
• Hvem vedligeholder vinduer og døre ? 
• Forslag: de meget nedslidte opslagstavler erstattes af to mindre nye opslagstavler (tænker 

en tavle for bokserne ikke er relevant længere, da mange af deres medlemmer ikke kommer i 
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centeret længere). Mindre tavler = mindre plads, men ved at lægge mere på hjemmesiden, 
kan opslagene begrænses. Entreen er centerets fysiske ansigt udadtil. 
På seneste instruktørmøde drøftede vi ideen om at opstille en automat til kolde drikke. I dag 

kan man få automater, der kan tage MobilePay. Senpai Dan ville undersøge nærmere herom. 

For år tilbage havde vi en sodavandsautomat (som det hed dengang) stående, og den 

fremmede faktisk det sociale i klubben. Hvis drikkene sælges med pant, så får 

centeret/klubben ikke underskud. Dåser der afleveres kan endda være med til at give et 

mindre overskud til gavn for medlemmerne. 

 

Rengøringen er jo desværre fortsat under al kritik. Vil det være muligt at bestyrelsen kan 

lægge yderlige pres på for at sætte rengøringen af centeret i udbud. 

 

Osu Niels  

 

Svar til Sensei Niels 

Vi bliver desværre nød til at væbne os med tålmodighed, da bestyrelsen skal være helt 

sikre på, hvad der kommer til at ske med hensyn til bokserne og deres brug af kamp sport 

centeret. Bestyrelsen kan først vide sig mere sikre i midten af 2020.  

Bestyrelsen vil dog bede Sensei Nils undersøge hvad nye opslagstavler/whiteboard til 

klubben vil koste, da bestyrelsen mener at de gamle trænger til en udskiftning, og det nok 

ikke bliver den store udskrivning. 

Sensei Franz undersøger med hensyn til en sodavand/snack automat til klubben. Hvad 

koster den, skal den lejes og hvad med opfyldning. 

 

Dato for næste bestyrelsesmøde. 

Onsdag den 22. januar 2020 kl. 17.00 

9. Eventuelt. 

 

Kære medlemsforeninger i Furesø Idrætsråd, 
 
Selv om vi har været ude i god tid, og selv om vi har udsendt en venlig rykker til Jer alle, så er 

antallet af tilmeldinger til vores annoncerede medlemsarrangement om frivillighed med 

Preben Astrup så lille, at FIRs bestyrelse har valgt at aflyse arrangementet. 

De tilmeldte foreninger er blevet orienteret direkte. 

 

Set fra min stol er det naturligvis ærgerligt, at vi i FIRs bestyrelse ikke har været i stand til 

at gøre dette initiativ så attraktivt, at der er mange foreninger der har tilmeldt deltagere.  

FIR har til opgave at være foreningernes talerør overfor politikere i Furesø Byråd. Det er 

derfor vigtigt for FIR bestyrelsen, at vi har et godt billede af hvilke forhold i hverdagen, der 

er vigtige for Jer i foreningerne. 
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Vi har tidligere drøftet, at der er et ønske om at det skal være attraktivt for frivillige at være 

frivillige, men hvad er det konkret, vi kan understøtte, for at skabe den oplevelse? Det var 

egentlig formålet med medlemsmødet. 

Spørgsmål om frivillighed og idrætspolitik var de spørgsmål i DIFs kommuneundersøgelse, 

hvor Furesø scorede helt i bund, i forhold til andre kommuner. Derfor vil vi gerne sætte fokus 

på, hvad der skal til, for at rette op på det forhold. 

 

Politikerne i Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt har netop fået godkendt en ny fritidspolitik. 

Et element i den politik er, at der skal udarbejdes konkrete handlingsplaner, der skal få 

politikken til at blive noget, der aktivt understøtter aktiviteter i fritidslivet i kommunen - det 

gælder også i foreningerne. FIR har været hørt flere gange i processen, og vi er fortsat af den 

holdning, at den nye politik ikke afspejler og anerkender det store og aktive foreningsliv, der 

eksisterer i kommunen. Det er som om fokus for politikere er "nye initiativer" - der let kan 

tolkes som "på bekostning af de velfungerende".  

 

Det blev klart for os, da vi så oplægget til budget 2020, hvor der fra kommunens side var 

lagt op til en reduktion på 1 mio. kr i 2020 på tilskud til foreninger (aktivitetstilskud og 

medlemstilskud), mens der var afsat 500.000 kr til at støtte nye initiativer som konsekvens 

af den nye politik. Det betød, at idrætten reelt skulle financiere både en besparelse på en 

mio. kr og samtidig lægge ryg til at der anvendes 500.000 kt til "nye initiativer". En klar 

nedprioritering af det velfungerende og aktive foreningsliv, som politikerne ofte udtrykker 

stolthed over, til fordel for nogle nye initiativer, som ingen ved hvad er. 

 

FIR har arbejdet hårdt for at det ikke blev realiseret, og resultatet er blevet, at der ikke sker 

reduktioner i tilskud i 2020, og beløbet til nye initiativer er reduceret til 200.000 kr. FIR har 

i dette arbejde stået sammen med Spejdernes Samråd og Kulturelt Samråd, og vi har gjort 

fælles front i arbejdet, selv om alle tre samråd vidste, at det konkrete forslag stort set kun 

ville ramme idrætten. Vi har sammen bl.a. peget på alternative besparelser, der ikke vil 

ramme foreningernes daglige arbejde, som det udmeldte forslag fra kommunen. 

 

FIRs bestyrelse har brug for at medlemmerne støtter os i vores bestræbelser i at støtte 

foreningslivet. Hvis vi skal tale Jeres sag, skal vi sammen have et fælles billede af, hvad 

foreningerne prioriterer og ønsker skal realiseres.  

 

Vi planlægger det næste medlemsarrangement, der bliver Nytårskur 2020. Vi har ikke sat 

dato på endnu, da vi kan være afhængig af eksterne indlægsholderes kalender, men så snart 

vi har datoen på plads, skal vi nok melde det ud.  

Men det vil blive i slutningen af januar eller begyndelsen af februar 2020. Så alle bestyrelser 

kan godt begynde at disponere, hvilke repræsentanter Jeres forening ønsker skal deltage på 

nytårskuren 2020. Vi regner med en stor opbakning til Nytårskuren 2020. 

 

Jeg ønsker Jer alle et fortsat godt efterår. 
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Lars Køster Svendsen 

Formand, Furesø Idrætsråd 

 

Dette har p.t. ingen interesse, da ingen har mulighed for at tage sig af det lige nu. 

 

 

 

 

                                                            OSU 
 

 

 

 


