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Side 1 

 
  

 

Til stede:  Formand Senpai Bukhave, senpai Dan, Mickael Pohti, Susan Møbius 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 og underskrevet. 

 

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

Konto 1965 Kampsport centeret har oversteget budgettet en del. Det er på grund af at der 

er indkøbt en del nye ting såsom skridsikkert underlag i bruseområderne. Der er også 

indkøbt nye håndklæde dispenser til toiletterne. 

Fremadrettet skal alle regninger der er målrettet Kampsport centeret skal sendes direkte 

til kampsport centeret og ikke Senpai Dan. 

 

5. Medlemstal, Marketing/initiativer 

Bestyrelsen har et ønske om at der er 2-3 voksne der har kontakten til børnegruppen. Det 

er ikke nødvendigvis sortbælter. Senpai Bukhave tager teten på denne. 

 

6. Igangsættelse af renovering af badeområderne – hvem tager teten – vi er gået i stå! 

Senpai Dan har teten sammen med Senpai Jan. 

 

7. Trænervederlag 

 

• For at modtage instruktør honorar skal man først og fremmest lægge 6 timer 

på børne eller kids hold. 

• Når der er undervist 6 timer, vil man få udbetalt per time op til et maksimum af 

40 timer. 

• De 6 børne eller kidstimer er indeholdt i de 40 timer, så det er ikke 6+40 timer 

som udløser maksimum, men 40 timer i alt. 

• 40 timer giver statens max sats, og timer herunder giver antal/40 af denne max 

sats. 
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8. Nøgle til Susan 

Susan kontakter Sensei Martin så hun kan få nøgleadgang til klubben.  

 

9. Korrespondance til og fra bestyrelsen 

Der har ikke været nogen korrespondance til eller fra bestyrelsen. 

Susan oplyser fremadrettet medlemmerne ca. 14 dage før bestyrelse møderne, så 

medlemmerne bliver husket på at man kan komme med indslag. 

 

10. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

Onsdag den 9. februar 2021 

 

11.  Eventuelt 

Lidt fra Kampsport centeret bestyrelse. 

Der har været en mand ude fra kommunen der har set på bygningen og opfordret til at 

der bliver oprettet en, vedligeholdes konto. Dette har været et ønske fra Karate igennem 

længere tid. 

 

Bestyrelsen opfordrer til at vi får ryddet op på loftet, da der er blevet stillet for meget på 

loftet. Loftet skal ikke bruges til lager. 

Bestyrelsen vil arrangere en forårsrengøring af loftet. 

 

Merete og senpai Mette arrangerer en Nytårskur den første weekend i februar 2022 
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