Farum Kyokushin

Referat af bestyrelsesmøde nr. 3

24 oktober 2012
24.

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. Valg af referent
2. Godkendelse af referat nr. 2.
2
3. Godkendelse af dagsorden.
dagsorden
4. Kort opdatering af regnskab og budget v/Paulina.
5. Hjælp til kasserer posten.
6. Tilskudspolitikken og principper.
7. Behandling af ansøgning om friplads på Møn lejren.
8. Kort beretning om Karatekids – hvordan går det?
9. Krav om sikkerhedsudstyr til medlemmer under 18 år.
10. Information fra nedsat adhoc udvalg
udvalg (Peter, Senpai Henning og Martin)
11. Korrespondance til og fra bestyrelsen.
12. Opfølgning og status af baderumsprojekt 2012.
13. Idéer og nye tiltag til DKUs bestyrelse. Idéer som herefter kan blive udvalgt mellem
flere. (DKUs bestyrelse vil nedsætte en arbejdsgruppe
arbejdsgruppe til at føre indkomne
idéer/tiltag
/tiltag til DKU ud i livet)
14. Shinkuokushin/Kyokushin mærker på gien.
15. Assistance fra Farums medlemmer ved DKU arrangementer.
16. Kommende
ommende bestyrelses møde.
17. Eventuelt.
• Mulighed for at brevstemme ved GF.
• Skal det stadig være muligt, at have stemmeret hvis man er under 18 år, kvag
sine forældre.
--ooOoo
ooOoo—

1. Valg af referent.
Mette blev
v valt som referent.
2. Godkendelse af referat nr. 2.
2
Referatet blev godkendt og underskrevet.
3. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
4. Kort opdatering af regnskab og budget v/Paulina
Gennemgang af budget. Vi følger budgettet og der ligger ingen større afvigelser på
indtægtssiden. Vi har dog hidtil haft færre udgifter end budgetteret, og vi forventer derfor et
større overskud i 2012 end budgetteret.
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5. Hjælp til kasserer posten.
Bestyrelsen ønsker, at opdele kasserer
kasserer posten. Klubben er blevet sådan en størrelse så
kasserer posten er mere end man kan forlange som frivilligt arbejde. Derfor søger
bestyrelsen en uden for bestyrelsen, til at varetage
va
ind og udmeldinger, kontingent betaling
samt betaling ved div. lejre og stævner.
stævner Man behøver ikke have regnskabsforståelse, men
man skal gerne
rne have IT og systemforståelse.
6. Tilskudspolitikken
ilskudspolitikken og principper.
Bliver taget op på næstkommende bestyrelsesmøde.
7. Behandling af ansøgning om friplads på Møn lejren
Dette er blevet enstemmigt bevilliget.
8. Kort beretning om Karatekids – hvordan går det?
Der er ca. 20 medlemmer fast på karatekids. Martin og Janne Baadsgaard som står for
Karatekids, har et stort ønske om noget voksen hjælp. Det drejer sig ikke om hjælp hver
lørdag, men måske hver anden eller lign.
9. Krav om sikkerhedsudstyr til medlemmer under 18 år.
Fra d.d. har bestyrelsen vedtaget,
vedtaget at alle under 18 år skal bære tandbeskytter og hjelm i
kamp til træning.
10. Information fra nedsat adhoc udvalg (Peter, Senpai Hanning og Martin).
Der er blevet holdt møde og der vil blive udfærdiget et brev som vil tage udgangs punkt i
klubbens
bbens positive ungdomsudvikling, for
for at løse et øget behov for flere træningstimer.
bestyrelsen
11. Korrespondance til og fra bestyrelsen.
Der er kommet et forslag til bestyrelsen om det er muligt,
muligt at få familie rabat. Dette vil
bestyrelsen se nærmere på, sammen med udarbejdelsen af den nye tilskudspolitik.
12. Opfølgning og status på baderumsprojekt 2012
Baderumsprojekt 2012 er endnu ikke afsluttet. Bestyrelsen har gennemgået baderummene
onsdag 24.10-2012
2012 og har fundet flere store håndværksmæssige fejl ved projektet. Der er
eksempelvis forkert fald i begge baderum og flisegulvet er støbt for højt således, at vandet
løber ud i omklædningsrummet. I kvindernes baderum mangler der 3 fliser i gulvet samt
diverse lister samt silikonee til at stoppe efterfølgende vandskade.
Bestyrelsen har besluttet, at Senpai Henning skal tage kontakt til kampsportscenterets
formand med det formål, at få sat et møde i stand mellem de 3 klubber i centret – således at
vi kan få færdiggjort baderumsprojektet
baderumsprojektet på en god og ordentlig måde, samt en økonomi vi
alle kan godkende.
Hvis den mest graverende del som de 3 fliser i gulvet samt kanter der stopper vandudløb til
omklædningsrummene ikke er udbedret inden mandag d. 5. November, vil Farum
Kyokushin selv tage
ge over og indhente tilbud, så vi kan få udbedret disse meget graverende
fejl inden der kommer følge skader!
Regningen vil herefter blive videregivet til kampsportscenteret, da vi mener alle tre klubber
må tage et økonomisk ansvar i denne sag.
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13. Idéer og nye
ye tiltag til DKUs bestyrelse. Idéer som herefter kan blive udvalgt mellem
flere. (DKUs bestyrelse vil nedsætte en arbejdsgruppe til at føre indkomne
idéer/tiltag til DKU ud i livet)
Bestyrelsen vil udarbejde forslag til DKU, gennem mail korrespondance sammen
sam
med
instruktørgruppen. Senpai Henning vil samle op på indkomne forslag og videre give dem til
DKUs bestyrelse.
14. Shinkuokushin/Kyokushin mærker på gien.
I klubben er det vedtaget, at alle medlemmer skal bære det gamle Kyokushin Kanji mærke
samt Kanku mærke på gien.
15. Assistance fra Farums medlemmer ved DKU arrangementer.
Bestyrelsen er enig i, at det må være DKU der skal sørge for den nødvendige hjælp ved DKU
arrangementer, Farums medlemmer skal ikke føle sig mere forpligtet som hjælpere end
andre klubber selvom DKUs arrangement foregår i Farum eller omegn.
Bestyrelsen er dog af den opfattelse, at mange medlemmer
medlemmer meget gerne vil hjælpe DKU og
det er vi meget stolet over og synes også Farums hjælpere gør en helt utrolig frivillig indsats
både ved klub og DKU arrangementer.
Bestyrelsen vil stille forslag til DKU om, at få nedsat en styregruppe der kan påtage sig,
sig at
skaffe hjælpere fordelt lige mellem alle DKUs medlemsklubber.
På den måde vil alle klubber tage et medansvar for, at DKU får den bedste mulige støtte og
hjælp ved diverse arrangementer.
16. Kommende bestyrelses møde.
Onsdag d. 5/12 2012 kl. 16.30
Onsdag d. 16/1 2013 kl. 16.30
17. Eventuelt.
•

•

•

Mulighed for at brevstemme ved GF.
Bestyrelsen vil stille forslag til næste GF om,
om at man kan give fuldmagt til andet
medlem. Dog kan dette medlem kun medbringe en fuldmagt.
Skal det stadig være muligt, at have stemmeret hvis man er under 18 år, kvag
sine forældre.
Bestyrelsen mener ikke denne praksis skal ændres.
ændres
Julefrokost
Hvis der er opbakning
afholdes der julefrokost d. 5/01 2013
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