Farum Kyokushin

Referat af bestyrelsesmøde nr. 9

21. august 2013

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

-oo0oo-

Dagsorden

1. Valg af referent.
Mette blev valgt til referent
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt
3. Godkendelse af forrige referat samt underskrivelse.
Det forrige referat blev godkendt
4. Kassernes beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet.
På nuværende tidspunkt kan bestyrelsen konstatere,
konstatere at budgettet ikke holder
helt, da der er blevet købt flere rekvisitter/udstyr til klubben
klubben end budgetteret.
Der er bl.a. blevet købt veste, hjelme, tandbeskyttere, gennembrydningsbrædder,
gennembrydnings
kids-udstyr mm.
5. 25års jubilæum.
Der vil være fællestræning
træning og reception for alle lørdag den 28. september 2013.
Den efterfølgende middag og fest denne dag er kun for kyu-grader.
grader. Der vil også
blive afholdt en jubilæums fest for alle mon grader. Denne dato vil blive meldt ud
hurtigst muligt af børneudvalget.
Bestyrelsen har besluttet at bevillige kr. 50.000,50.000, til jubilæet. Dette beløb vil blive
brugt på følgende:
- Mon-fest
- Kyu-fest
- Reception
- Lejee af div. ting til festen.
- Mad
- Gæsteinstruktør
instruktør
a. Menu og budget
Der vil blive en lille egen betaling til jubilæumsfesten
en om aftenen.
aftenen Den egen
betaling står i, at man selv skal medbringe drikkevare til festen.
Bestyrelsen vil gøre opmærksom på,
på at INGEN under 18 år må nyde nogen
former for alkohol under festen.
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b. Festudvalg.
Vi opfordrer til, at medlemmer eller interesserede melder sig til at give en
hjælpende hånd til jubilæet både til selve dagen/aften samt til mon-festen.
mon
c. Gave.
jubilæums
i gave.
Klubben giver sig selv jubilæumsfesten
d. Gæsteinstruktør.
Gæsteinstruktøren Shihan Howard Collins 7. dan kommer og underviser
6. Rengøringsaftale.
a. Status på nuværende rengøring.
Vores nuværende rengøringsselskab er opsagt
opsagt og samarbejdet udløber pr.
30/9 – 13
b. Indhentning af tilbud på ny rengørings aftale.
Bestyrelsen er i gang med at indhente tilbud fra bl.a. vores nuværende
rengøringsselskab Altid Rent samt 2 nye.
7. Dato for næste bestyrelsesmøde.
Fredag den 20. september 2013
8.

Evt.
•
•

•

•

Der vil blive nedfældet en sponsorpolitik, som vil blive lagt på
hjemmesiden, når denne er godkendt af bestyrelsen.
Til alle instruktører og faste hjælpeinstruktører,
hjælpe
husk at aflevere
børneattester til Senpai Henning. Denne attest skal afleveres én gang
årligt senest første september.
septem
Vi er tæt på at blive medlem af en ny organisation. Dog er intet afgjort
endnu. Nærmere information følger til klubbens medlemmer hurtigst
muligt.
Nordea Fonden går til
Pengene givet af
gæsteinstruktør i
anledning af klubbens 25års
jubilæum.
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