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

Fraværende: 

-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. 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 

 

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

Ingen kommentarer til regnskab og budget p.t. 

 

6. Gennemgang og vedtagelse af indkommende forslag – fremlagt på GF. 

Vi prioriterer i bestyrelsen, at det er bruseområdet og sauna der først om fremmest skal 

have en overhaling samt indgangsparti og køkken/alrum. 

Charlotte Thorhauge er tovholder for køkken/alrum og indgangsparti – budget max kr. 

100.000, -. Det vil sige at hun står for det overordnet ansvar med at uddelegere opgaver 

til andre klubmedlemmer. Hun står ikke for projektet alene. 

Senpai Dan er tovholder for sauna og bad – budget max kr. 100.000, - her er det på de 

samme betingelser som ovenfor, dog er det nok mere fagfolk der skal på, da det er 

vådrumsopgaver. 

Pohti og Peter går videre med forslagene til kampsport centerets bestyrelse. 

Det skal påpeges at bestyrelsen ikke valgt en Tori fra, blot udskudt denne proces, da 

bestyrelsen har vurderet at de andre ting er mere nødvendige og en Tori er en lidt mere 

en luksusting.  
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Bestyrelsen vil dog undersøge om man kunne sætte nogen større/nye skilte op på 

facaden. 

 

7. Udfordringer med afsættelse af kids og børnehold. 

Der er mangel på instruktører til visse træningstider. Der er ingen der melder sig til at 

tage f.eks. børnene om onsdagen og søndagen, samt det første hold om mandagen. 

Børnene er noget af det vigtigste i klubben, da det er der vi får det største tilskud fra 

kommunen og det er trods alt dem der vil være klubbens fremtid. Bestyrelsen har 

vedtaget at man som sortbælte minimum skal have 6 børne træningstider, ud af de 40 

lektioner der i forvejen er aftalt, for at få udbetalt instruktørhonorar. 

Børnetræningstiderne vægtes højere end voksentræningstiderne, for at få udbetalt 

instruktørhonorar 

 

8. Korrespondance til og fra bestyrelsen 

 

9. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

Onsdag den 26. august 2020 – hvor vi inviterer judo til en snak om fremtiden i Kampsport 

centeret. 

 

10.  Eventuelt 
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