
 
 

foreningen 

Ishøj karate klub 
V/ PETER RØMER 

SVENSTRUPVEJ 20 

2665 VALLENSBÆK STRAND 

 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 17. august 2016 

 

Tilstedeværende: Jens, Carsten, Anne, Bo, Charlotte og Peter 

Afbud/Ikke mødt: Alle mødt 

 

Faste punkter: 

Godkendelse af referat fra sidste møde: 

Referat fra sidste møde blev godkendt. 

 

Næste møde: 

Næste møde afholdes 14. september kl. 19:00 

 

 

Budgetopfølgning: 

Intet under dette punkt. 

 

Stævner: 

Deltagelse ved fremtidige stævner forudsætter, at man har betalt kontingent. 

 

Sociale arrangementer: 

Se punkt 3 og 6 vedrørende træningslejr og graduering. 

 

 



 
 

Primære punkter på dagens møde: 

1. Ansøgning om måtter 

2. Lokaleansøgning 

3. Træningslejr 

4. Cafeen 

5. Stævnekalender 

6. Graduering 

7. Elitepuljen 

8. Ny hjemmeside 

9. Evt. 

 

1. Ansøgning om måtter 

Måtter bevilliges, men leveringsdato er ukendt. Carsten hører Kai herom. 

 

2. Lokaleansøgning 

 

Lokaleansøgning er strammet op. Regler for helligdage og ferieperioder skal overholdes, og 

der skal være fokus på at ansøge rettidigt. Peter bekræfter, at lokalerne er taget i brug. 

 

3. Træningslejr 

Træningslejr afholdes over den kommende weekend. Trænere og støtteforening laver et 

program for weekenden, så der er styr på træning, forplejning med mere. 

 

4. Cafeen 

I forhold til cafeen, så må vi gerne varsle dem om vores deltagerantal i forbindelse med 

diverse arrangementer. 

 

5. Stævnekalender 

Aflysninger. Stævnekalender. Charlotte sender en opdatering, hvis aflysninger bliver 

nødvendige. 

 



 
 

6. Graduering 

Børn flyttes på gradueringsdagen videre til det nye hold de efter halvsæson skal starte på. 

Grader skal håndteres. Stævnekalender skal lægges, eller der skal aftales dato for hvornår der 

skal følges op på den del. Dem der skal gradueres på et hold, skal vurderes i forhold til, 

hvilket hold de skal træne på efter endt halvsæson. 

Næste graduering afholdes lørdag d. 10/12. 

 

7. Elitepuljen 

Elitepuljen er ansøgt.  

 

8. Ny hjemmeside 

Der har været holdt sommerferie, så der er ikke sket fremgang i forhold til arbejdet med 

opbygningen af den side, der skal erstatte den eksisterende. 

 

9. Evt. 

 

- Intet under dette punkt. 


