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Til stede:  Formand Senpai Bukhave, senpai Dan, Mickael Pohti, Susan Møbius, Sensei Franz 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. 

Det forrige referat blev godkendt og underskrevet. 

 

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

Ikke de store afvigelser i budgettet. Bestyrelsen talte om at selv om der er brugt penge på 

renovering og istandsættelse af opholdsstue, har FKK stadig en stabil økonomi.   

 

5. Medlemskab af WUKF Danmark 

Bestyrelsen har vedtaget at melde FKK ud af WUKF. 

 

6. Aktiviteter i FKK 

Bestyrelsen overtager uddelegering af aktiviteterne i FKK for at aflaste Sensei Franz. 

Bestyrelsen har opfrisket årshjulet, der kommer til at hænge på opslagstavlen. Herefter 

vil bestyrelsen prikke nogen på ryggen for at bede om hjælp til at arrangere div. 

arrangementer. Dette vil være både sortbælter som Kyu grader. 

 

7. Orientering om Børnetrænergruppen 

Der har været afholdt møde vedr. opstart af en børnetrænergruppe. Der er en håndfuld 

kyu grader der er blevet prikket til. Disse vil primært stå for undervisningen, men der skal 

altid være en sortbælte til stede i undervisningen, til at supporte og vejlede. 

 

8. Mønlejr flytter til Fredensborg med ny dato 

Der er fundet en ny ”Mønlejr”. Den nye lejr ligger i Fredensborg ca. 25 min kørsel fra 

Farum. I 2022 bliver lejren afholdt i anden weekend i august fra d. 12 til d. 14. Nærmere 

information følger. 
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9. Opdatering på evt. ansøgninger om støtte (Susan/Senpai Bukhave) 

Susan og Senpai Bukhave har undersøgt hvor og hvordan man kan søge midler. De vil 

udarbejde en standard ansøgning, hvis der skulle være behov for dette. De søgte midler 

kunne eksempelvis bruges til at støtte klubbens medlemmer i at deltage i udenlandske 

lejre, sociale arrangementer eller få en gæst udefra til at undervise. 

 

10. Opdatering på markedsføring (video o.l) 

Anders Hald er i gang med at lave en reklamefilm til klubben. Denne film skal bl.a. hjælpe 

med at promoverer FKK på de sociale medier.  

 

11. Opdatering på renovering af omklædningsrum og sauna 

Vi får opdateret de 2 tilbud og sender tilbuddene til kommunen for at høre hvad de evt. vil 

støtte med. Det bestyrelsen ønsker at få lavet er en renovering af herrernes sauna, sauna 

dør og udskiftning af bruse hoveder. Hos damerne er det ligeledes ny saunadør, kant på 

gulv i bruseområdet og nye bruse hoveder.   

 

12. Nyt fra kampsport centeret 

Alt NemID er oppe at kører.  

Judo betaler for de ødelagte vaser på Shinden. 

Der skal ryddes op på loftet, da der ligger for meget og spærre for udsugningen. Dette vil 

forekomme på en arbejdsweekend eller i forbindelse med en lejr. 

 

13. Dato for Generalforsamlingen 

Torsdag den. 21 april fællestræning 17.30 – 18.30 for alle, derefter GF med lidt til ganen 

og maven. 

 

14. Korrespondance til og fra bestyrelsen 

Osu Kære Bestyrelse 

Med håb om at de ventende klubmedlemmer, forældre og søskende i opholdsrummet 

kunne bruge dette fine rum mere aktivitet og skabe lidt hyggelig ventetid. 

Har jeg selv købt nogle "oldschool" brætspil fra Spejdernes genbrug og lagt i 

opholdsrummet, men tænker at der mangler et par nyere spil til nutidens børn og unge ? 

Så jeg vil søge om budget til indkøb af lidt nyere spil til klubbens opholdsrum. 

budget max kr. 1000,- 

 

På forhånd tak. 

Mvh Michala 

 

Grønt lys herfra til indkøb af div. spil fra bestyrelsen. 
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15. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

Aftales på GF 

 

16.  Eventuelt 

Arbejdes weekend bliver meldt ud i nærmere fremtid. 

Løbeklubben har fungeret i over et år nu, der må meget gerne komme forældre med på 

løbeturerne. 

Peter Dam Lerke stopper på klubbladet. STOR TAK skal lyde herfra for det store arbejde 

igennem de mange år.  

 

 

 

 

 

                                                        

 

 
OSU 


