
 
 

foreningen 

Ishøj karate klub 
V/ PETER RØMER 

SVENSTRUPVEJ 20 

2665 VALLENSBÆK STRAND 

 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 9. november 2016 

 

Tilstedeværende: Carsten, Anne, Bo, Jens, 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 7. december kl. 18:00 

 

 

Budgetopfølgning: 

Intet under dette punkt. 

 

Stævner: 

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

 

Sociale arrangementer: 

Se punkt 1 og 4 vedrørende træningslejr, graduering og julefest. 

 

 



 
 

Primære punkter på dagens møde: 

1. Træningslejr 

2. Bestyrelsesmiddag 

3. Holdleder 

4. Graduering og julefest 

5. Evt. 

 

1. Træningslejr 

Det er foreslået at afholde træningslejr første weekend i december. 

 

2. Bestyrelsesmiddag 

Middag kl. 18:00 hos Peter. Trænermøde kl. 17:00. 

 

3. Holdleder 

Der mangler fortsat holdleder på nybegynder, mens der er fundet frivillige til andre hold. 

 

4. Graduering og julefest 

Graduering: 

- Tilmelding skal oprettes (Anne) 

- Bælter og graduering kan bestilles hver for sig (Anne) 

- Spise og drikke skal bestilles (Peter) 

- Udtagelse til graduering senest d. 20/11 (alle trænere) 

- Navne på deltagere skal skrives (i god tid) på gradueringsbeviser (frivillig skal findes) 

- Malene/kommunen skal kontaktes angående måtter, der skal være tilgængelig senest 

torsdag d. 8/12. 

- Fælles intro droppes. Der lægges en tidsplan, hvor de respektive hold afvikles i fastlagte 

tidsrum. Efter afvikling af hvert hold afsluttes med registrering af nye grader. Det giver 

også tid til forberedelse for næste hold. Der afsluttes med fælles afslutning. 

 

Julefest: 

- Lotteri (Jens), gevinster/kurve (Peter) 

- Invitation - FB + hjemmeside (Jens + Peter) 



 
 

- Spisning skal igangsættes hurtigt, så planlagt underholdning ikke afbryder unødigt. 

- Slikposer (Jens) 

- Gavekort. Årets fighter. 2 på hvert hold. 1 på voksen ambition (Anne) 

- Gave(kort) til hjælpetrænere (Anne + Peter) 

- Årets træner (Peter) 

- Jens samler trådene omkring festen. Bar, borddækning med mere. 

 

5. Evt. 

 

- Forsvundne sparkepuder er kommet tilbage. De er under lås, hvilket kommunikeres til 

relevante parter. Udkast udfærdiges af Peter. Bo fremsender tilrettet besked. 

- Bo og Katrine takkede for opmærksomheden ved hjemkomsten. Også ved den 

efterfølgende kulturnat, hvor der var god opbakning. 

- Katrine har fået god spalteplads i Sydkysten! 


