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Til stede:  Formand Senpai Bukhave, Senpai Dan, Mickael Pohti, Susan Møbius, Sensei Franz, 
Charlotte Barfod og Senpai Mette 

Fraværende: 

-oo0oo- 

Dagsorden   

 

1. Valg af referent. 

Senpai Mette blev enstemmigt valgt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden blev godkendt. 

 

3. Godkendelse af forrige referat samt underskrivelse. 

Forrige referat blev godkendt  

 

4. Konstituering af bestyrelsen. 

Formand – Senpai Peter Bukhave 
Kasserer – Senpai Dan 
Referent – Senpai Mette  
Bestyrelsesmedlem – Mickael Pohti 
Bestyrelsesmedlem – Susan Møbius 
Suppleant – Sensei Franz 
Suppleant – Charlotte Barfod  

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

Der har været et fald i medlemmer, derfor har der ikke været så mange indtægter som 

budgetteret med.  

Kampsportscenteret har lavet en ekstra opkrævning til FKK på kr. 30.000,- i år 2021. 

 

6. Gennemgang af GF 

Bestyrelsen vil bede Annika og Ruben om at lave et forslag til vedtægtsændring vedr. 

online GF.  

Bestyrelsen var glade for at der var så stor en opbakning for at komme ind i bestyrelsen, 

hvilket er en styrke for klubben.  

Bestyrelsen er glade for at der var opbakning til de to vedtægtsændringer som 

bestyrelsen forslog. Der var dog ingen af punkterne der blev stemt igennem, da 

bestyrelsen selv trak det ene punkt tilbage – som Annika og Ruben forhåbentlig vil lave et 

forslag til - og det andet kunne ikke stemmes igennem da der ikke var 2/3 flertal for det. 

Men bestyrelsen kunne fornemme at langt de fleste var enige med forslagene, men ikke 

mente det var en nødvenlighed med en vedtægtsændring. 
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7. Igangsættelse af renovering af badeområderne 

Bestyrelsen vil bede senpai Jan om at gå i gang med at renovere badeområderne hos både 

herrerne og damerne.  

Hos damerne skal der laves en kant mellem omklædningen og bruserne og en kant ind til 

saunaen. Nye bruse hoveder, ny sauna dør og bænken op mod dojoen skal sættes fast på 

væggen igen. 

Hos herrerne skal der nye bruse hoveder, ny saunadør og ny træbeklædning i saunaen. 

 

8. Udfordringer vedr. børnehold  

Bestyrelsen har modtaget et brev fra en forælder vedr. tonen og måden at tale til børnene 

på under træningen. Da børnene er en meget vigtig del af Farum Kyokushin Karate kan og 

skal det ikke accepteres at man som voksen ikke ved hvordan man taler til børn. Derfor 

vil bestyrelsen på det kraftigste opfordre til en god tone overfor alle og specielt overfor 

børnene. 

Børne/junior komite kunne være et rigtig godt tiltag for klubben. Denne komite kunne stå 

for sociale arrangementer for de unge både i klubben men også udenfor klub regi. Susan 

Møbius vil meget gerne være en del af denne komite og bestyrelsen har flere i tankerne 

som vil blive delt senere. 

 

9. Deltagelse ved Furesø-løbefest 

Bestyrelsen har modtaget en mail fra løbeholdet om at de ønsker at deltage i Furesø 

løbefest. Bestyrelsen mener at det kunne være en rigtig god ide, men bestyrelsen kunne 

ikke støtte op om et budget på kr. 8.250,- til køb af t-shirts og tilmeldingsgebyr. Derimod 

kunne det være en rigtig god reklame at få mobiliseret alle kids, børn samt voksne der 

ønsker at løbe iført gi. Alle dem der deltager i løbet i gi får dækket deltagergebyret. Det er 

blevet oplyst til bestyrelsen at man kunne få en stand ved mål området hvor vi kunne lave 

en lille opvisning med gennembrydning. 

Bestyrelsen vil lade løbeklubben stå for tilmeldingerne og arrangementet. 

 

10.  Optagelse af WUKF – World Union of Karate-Do Federations 

WUKF samler forskellige stilarter og afholder stævner både fysiske og online. 

Bestyrelsen har besluttet at Farum Kyokushin melder sig ind i WUKF for at kunne deltage 

i online stævner samt fysiske stævner da vi mener det kunne være en rigtig god start 

specielt for begyndere 

Det koster 1000,- kr. om året pr. klub og 3.500,- hvis man deltager som landsholdudøver. 

 

Bestyrelsen opfordrer sortbælte gruppen til at understøtte børnene og selvfølgelig også 

voksne i at deltage i konkurrencerne. 

 

11. Frivillighed vs krav for sortbælters træninger ift trænerhonorar 

Der holdes fast i de nuværende aftaler vedr. sortbælters træninger ift trænerhonorar 
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12. Korrespondance til og fra bestyrelsen 

Der har været 2 henvendelser til bestyrelsen som kan læses under p.t. 8 og 9 

 

13. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

Tirsdag d. 22/6 kl. 17.00 

 

 Eventuelt 

Senpai Peter tager fat i Anders Hald om at promovere klubben på facebook og lign. 

Senpai Mette og Heidi har gennemgået tingene i køkkenet. Der mangler nogen små ting 

som de køber ind. 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

OSU 


