Farum Kyokushin

Referat af bestyrelsesmøde nr. 2

14. August 2012

Til stede: Senpai Franz Rasmussen,
ussen, Senpai Henning Fabricius, Martin Baadsgaard,
Baadsgaard, Peter Lerke,
Paulina Lundén og Mette Steen
teen Christensen
Fraværende: Ingen

Dagsorden
1. Valg af referent
2. Godkendelse af referat nr. 1.
3. Godkendelse af dagsorden..
4. Kort opdatering af regnskab og budget
5. Bagatelgrænsen for formanden og kassereren
6. Godkendelse af forretningsorden.
forretningsorden
7. Webmaster.
8. Tilskudspolitikken (skal den fortsætte i nuværende form)
9. Revurdering af assistentpoint
10. Assistance i søgning om tilskud fra kommunen
11. Karatekids
12. Aktion på udsugning til kvindernes baderum
13. Status på børneattester
14. Status på baderum 2012
15. Status på udvalg
16. Korrespondance til og fra bestyrelsen
• Selvtræning
17. Kommende bestyrelses møde.
18. Eventuelt.
--ooOoo
ooOoo—

1. Valg af referent.
Mette blev
v valt som referent.
2. Godkendelse af referat nr. 1.
Dagsorden blev godkendt.
3. Godkendelse af dagsorden
Referatet blev godkendt og underskrevet.
4. Kort opdatering af regnskab og budget
Gennemgang af budget.
Bestyrelsen har opdaget at der er nogle medlemmer der har penge til gode fra Japan turen.
Dette vil blive udbetalt snarest muligt.
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5. Bagatelgrænsen for formanden og kassereren.
kasser
Det er blevet vedtaget at formanden, chef instruktøren og kassereren har en bagatelgrænse
på kr. 5.000,6. Godkendelse af forretningsorden.
Forretningsorden er blev godkendt. Forretningsorden kommer på hjemmesiden.
7. Webmaster
Peter (klubbens webmaster) har ønsket at få en opgradering af klubbens hjemmeside.
hjemmeside Dette
er blevet bevilliget af bestyrelsen.
skal den fortsætte i nuværende form)
8. Tilskudspolitikken (skal
Tilskudspolitikken bliver ændret til 2013. Nærmere info følger.
9. Revurdering af assistentpoint
Vi vurderer at vi året ud bibeholder de nuværende assistentpoint.
Budgetmæssigt kan vi se, at der bliver behov for en ændring i 2013, da vi får behov for flere
assistenter
ssistenter når karate kids starter.
Vi arbejder på at forenkle indberetning af assistentpoint. Evt. indtastning via hjemmesiden.
10. Assistance i søgning om tilskuds fra kommunen
Paulina Lundén assisterer Martin Baadsgaard i søgning om tilskud fra kommunen.
Der kommer en link på hjemmesiden til Farums kommunes hjemmeside,
hjemmeside, hvor man kan
finde et bilag
ilag vedr. honorering af foreningstrænere og – instruktører
11. Karatekids
Der er kommet tilmeldingsliste til karatekids på hjemmesiden. Derudover vil der komme
annoncer i lokalavisen samt der bliver
bliver lavet flyvers til uddeling og ophængning på skoler og
fritidshjem.
Der vil blive lavet karatekids T-shirts
T
til salg til de nye medlemmer.
r. På den måde vil vi lave
ekstra reklame for vores nye karatekids.
12. Aktion
ktion på udsugning til kvindernes baderum
Bestyrelsen vil inden årets udgang/hurtigst muligt sørge for udsugning i kvindernes
omklædning.
13. Status på børneattester
Børneattest: Hvert medlem over 15 år,
år der har med klubbens børn at gøre skal aflever
børneattest. Bestyrelsen har vedtaget at attesterne skal afleveres 1 gang om året til
formanden senest 1. september.
Vi rykker/påminde dem der endnu ikke har afleveret en børneattest.
14. Status på baderum 2012
Bestyrelsen har fået oplyst at baderummene er klar til brug slut uge 33
15. Status på udvalg.
Vi genoptager p.t. 15 til næste bestyrelsesmøde
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16. Korrespondance til og fra bestyrelsen
•

Selvtræning
Der er ikke mulighed for selvtræning ud over de trænings tider der er oplyst på
hjemmesiden. Vi kan ikke råde over lokalerne ud over
ver de allerede afsatte tider. Det
er tidligere vedtaget at det kun er trænere og bestyrelsesmedlemmer der har nøgler
til kampsportscenteret.

17. Kommende bestyrelses møde.
Onsdag den 24. oktober 2012 kl. 16.30
18. Eventuelt.
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