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

Fraværende: Mickael Pohti   

-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 og underskrevet. 

 

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

Der er 5 medlemmer der har meldt sig ud siden sidste bestyrelsesmøde. Dette skyldes 

muligvis Corona situationen. 

EDB-udgifterne er lidt højere, da der er købt en computer.  

Der er investeret i forskellige Kobudu våben til klubben. 

 

5. Ny dato for GF 

Tirsdag den 16. juni kl. 19.30 

 

6. GF via Zoom Meeting 

Det kommer an på situationen. Enten bliver det i klubben eller via Zoom Meeting. 

Nærmere besked følger. 

 

7. Borgermøde mht. udvidelse af FCN 

Bestyrelsen har taget dette punkt op, da vi gerne ville undersøge mulighederne for at 

kampsportscenteret evt. kunne udvides. Udfordringen er at kampsportscenteret ikke må 

låne penge. Det vil sige at kommunen skal være villig til at betale for en evt. udvidelse.   

Bestyrelsen går ikke videre med dette p.t. da karateklubben allerede har fået flere tider i 

klubben. 

 

8. Fortsættelse af tirsdag/torsdags hold via Zoom Meeting 

Træningen fortsætter via zoom indtil andet bliver meldt ud i god tid. 

 

9. Korrespondance til og fra bestyrelsen 

Charlotte Thorhauge har tilbudt at opfriske fællesrummet. Hun er kommet med 
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forskellige forslag. Dette vil bestyrelsen gerne have som et punkt til GF. Charlotte har 

indkøbt hør stof til at ombetrække opslagstavlerne med i indgangen. 

Bestyrelsen er klar over at der tidligere er givet grønt lys til udskiftning af 

opslagstavlerne, men dette er der ikke nogen der har gjort noget ved. 

 

Andre der er kommet med indkomne forslag igennem tiden, som f.eks. Sensei Henning, 

Sensei Niels og Heidi bedes også fremlægge deres forslag på GF. Her vil bestyrelsen så 

lytte til medlemmernes kommentarer, hvorefter bestyrelsen beslutter hvilke 

ændringer/fornyelse der skal bruges penge på i klubben. 

 

10. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

Onsdag den 24. juni kl. 17.00 

 

11.  Eventuelt 

Sensei Franz vil høre bestyrelsen, om hvilken holdning der er til at man opretter et hold 

til træning af Kobudo. Bestyrelsen har ikke noget imod, at der laves et hold der træner 

Kobudo, det må bare ikke påvirke den normale træning. Det skal dog tilføjes at Sosei selv 

trænede Kobudo som en del af Kyokushin træningen. Hvis man er medlem af Farum 

Kyokushin, kan man altid træne med på Kobudo holdet, hvis man som minimum er 

grønbælte og over 16 år. 
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