
Farum Kyokushin Referat af bestyrelsesmøde nr. 4

 

  

 

Til stede: Senpai Henning Fabricius, Martin Baa

Franz Rasmussen og Mette Steen

Fraværende: Ingen 

 

Dagsorden   

 

1. Valg af referent  

2. Godkendelse af dagsorden

3. Godkendelse af referat nr. 3.

4. Tilskudspolitik 

5. Budget planlægning 

6. Evt. 

 

                             

 

1. Valg af referent. 

Mette blev valt som referent.

 

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt. 

 

3. Godkendelse af referat nr. 3.

Referatet blev godkendt og underskrevet

 

4. Tilskudspolitik 

Bestyrelsen har et ønske om, 

bestyrelsen besluttet denne nye tilskudspolitik, gældende fra d.d.

 

Klubbens tilskudspolitik til DKUs lejre og seminarer, samt udenlandske lejre er som følger.

 

1. Der ydes tilskud til alle medlemmer i

2. Instruktører er undtaget.

3. Der kan stadig bruges assistent point som betaling for nedenstående lejre og seminarer.

4. Tilskudtes størrelse revurderes hvert år af bestyrelsen.

5. Tilskudsberettigede lejre og tilskud per karateka

 

1. Vinterlejre  

2. Kampseminar 

3. Sommerlejre 

4. Børne- junior lejre

5. Kataseminar 

6. Sort- brunbælte seminar

7. Grønbæltelejre 

8. Påskelejre (Sverige)

9. Andre udenlandske lejre
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Senpai Henning Fabricius, Martin Baadsgaard, Peter Lerke, Paulina Lundén

teen Christensen                        

    

Godkendelse af dagsorden. 

Godkendelse af referat nr. 3. 

                             --ooOoo— 

v valt som referent.  

Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendelse af referat nr. 3. 

Referatet blev godkendt og underskrevet 

Bestyrelsen har et ønske om, at gøre tilskudspolitikken mere gennemskuelig. Derfor har 

bestyrelsen besluttet denne nye tilskudspolitik, gældende fra d.d. 

Klubbens tilskudspolitik til DKUs lejre og seminarer, samt udenlandske lejre er som følger.

Der ydes tilskud til alle medlemmer i klubben efter nedenstående model.

Instruktører er undtaget. 

Der kan stadig bruges assistent point som betaling for nedenstående lejre og seminarer.

Tilskudtes størrelse revurderes hvert år af bestyrelsen. 

Tilskudsberettigede lejre og tilskud per karateka er 

  300 kr. 

  200 kr.  

  400 kr. 

junior lejre  200 kr. 

  100 kr. 

brunbælte seminar  700 kr. 

  150 kr. 

Påskelejre (Sverige)  500 kr. 

Andre udenlandske lejre  300 kr. 

 

5. december 2012 

Lerke, Paulina Lundén, Senpai 

 

at gøre tilskudspolitikken mere gennemskuelig. Derfor har 

Klubbens tilskudspolitik til DKUs lejre og seminarer, samt udenlandske lejre er som følger. 

klubben efter nedenstående model. 

Der kan stadig bruges assistent point som betaling for nedenstående lejre og seminarer. 



Farum Kyokushin 

 

  

 

 

 

5. Budget planlægning 

Bestyrelsen fik lagt budget for år 2013.

 

6. Evt.  

• Kasserer assistent

Claus Frimann har meldt sig til, at assist
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Bestyrelsen fik lagt budget for år 2013. 

Kasserer assistent 

Frimann har meldt sig til, at assisterer Paulina i debitor relaterede opgaver.

 

 5. december 2012 

erer Paulina i debitor relaterede opgaver. 


