Farum Kyokushin

Referat af bestyrelsesmøde nr. 8

29. maj 2013

Til stede: Senpai Henning Fabricius, Martin Baadsgaard,
Baa
Peter Lerke, , Dan Jensen,
Senpai Franz Rasmussen, Michael Pohti,
Pohti Mette Steen Christensen
Fraværende:

Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af referent
Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af forrige referat samt underskrivelse
Kassernes beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet.
25 års jubilæum
Rengøringsaftale
Dato for næste bestyrelsesmøde.
Evt.

-oo0oo1. Valg af referent
Mette blev valg som referent
referen
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt
3. Godkendelse af forrige referat samt underskrivelse
Forrige referat blev godkendt og underskrevet
4. Kassernes beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet.
Dan gennemgik budget og regnskab. Budgettet holder. Bestyrelsen har besluttet at
overføre 50.000 kr. til FIH bank,
bank hvor vi får en bedre rente.
I budgettet er der afsat et fast beløb som gives som tilskud til karatekaer i
forbindelse med stævner. For at få et bedre overblik over hvad penge skal bruges til
set over et år – vil senpai Franz som chefinstruktør efter bedste
bed
evne se på
prioriteringen af diverse stævner - dette gælder specielt stævner i udlandet som er
forholdsvis dyre.
På denne måde vil bestyrelsen få det bedste beslutningsgrundlag når tilskud skal
gives til et stævne og bestyrelse vil ikke komme i den situation at penge i puljen er
brugt før tid.
Penge fra puljen kan gives som fuld betaling hvis der er få tilmeldte eller som
mindre tilskud hvis der er flere tilmeldte. Tilskudsstørrelsen vil blive givet i forhold
til Senpai Franz prioritering.
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5. 25 års jubilæum
25 års jubilæum for Farum Kyokushin afholdes lørdag den 28. september 2013. Der
vil bl.a. blive afholdt en reception efterfulgt af træning, hvad
vad der derudover vil ske
på dagen er en hemmelighed.
6. Rengøringsaftale
FKK´s rengøringsaftale med det nuværende rengøringsselskab vil blive sagt op
inden den første,, da der er 4 mdr. opsigelse. Bestyrelsen ønsker at indhente nye
tilbud, da rengøringen på nuværende tidspunkt ikke er tilfredsstillelse.

bestyrelsesm
7. Dato for næste bestyrelsesmøde.
Den 21. august 2013
8. Evt.
Bestyrelsen opfordrer
opfordre Farum Kampsports centers bestyrelse til at indgå en
serviceaftale på den nye varmevandsbeholder, så det kan holde den levetid som
lovet, hvis så frem man har service på.
Der er kommet et tilbud til klubben m.h.t. et sponsorat fra Modstrøm. Vi i
bestyrelsen vil udarbejde nogle retningslinjer angående sponsorater. Martin
Baadsgaard vil evt. sammen med Linda Jessen stå for dette.
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