Farum Kyokushin

Referat af bestyrelsesmøde nr. 5

16. januar 2013

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

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af referent
Godkendelse af dagsorden.
dagsorden
Godkendelse af referat nr. 4.
4
Kort opdatering af regnskab og budget v/Paulina.
Udarbejdelse af indkaldelse til ordinær generalforsamling
Evt.

-ooOoo—
1. Valg af referent.
Mette blev
v valt som referent.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
3. Godkendelse af referat nr. 4.
Referatet blev godkendt og underskrevet
4. Kort opdatering af regnskab og budget v/Paulina.
Paulina gennemgik regnskab og budget. Vi følger budgettet og der ligger ingen større afvigelser
på indtægtssiden. Vi har dog hidtil haft færre udgifter end budgetteret,
budgetteret, og vi forventer derfor et
større overskud i 2012 end budgetteret. Dette vil blive forklaret på den kommende
generalforsamling.
5. Udarbejdelse af indkaldelse til ordinær generalforsamling
FKK årlige generalforsamling bliver torsdag d. 18/4 2013 kl. 19.30. Bestyrelsen har besluttet at
forkorte fællestræningen med en ½ time den dag. Så generalforsamlingen begynder kl. 19.30.
Martin og Mette udarbejder indkaldelsen og sørger for indkaldelse i rette tid.
6. Evt.
•

Der er ønske om et trådløst netværk i klubben.
klubben. Dette kommer som punkt på næste dagsorden.

•

Der er et stort ønske om medlemsregistrering over hjemmesiden. Det vil hjælpe senpais samt
kasserer med, at holde øje med hvem der har tilmeldt sig. På den måde vil vi samtidig få alle
oplysninger på det enkelte
elte medlem som behøves.
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•

Der er kommet et spørgsmål, om vi skal deltage i Swiss Open juniors stævne. Udfordringen er at
de kæmper med knockk down regler. Dette bliver
bliver ikke praktiseret i Farum Kyokushin.
Kyoku
Dette vil
blive taget op i senpai gruppen.

•

Opfordring
dring til børnehygge for samtlige børn i klubben. En hygge aften med f.eks. fællestræning
og spisning bagefter.
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