
 
 

foreningen 

Ishøj karate klub 
V/ PETER RØMER 

SVENSTRUPVEJ 20 

2665 VALLENSBÆK STRAND 

 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 4. oktober 2017 

 

Tilstedeværende: Carsten, Anne, Bo, Jens og Charlotte 

Afbud/Ikke mødt: Peter 

 

Faste punkter: 

Godkendelse af referat fra sidste møde: 

Referat fra sidste møde blev godkendt. 

 

Næste møde: 

Næste møde afholdes 1. november kl. 19:00. 

 

 

Budgetopfølgning: 

Intet under dette punkt. 

 

Stævner: 

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

 

Sociale arrangementer: 

Graduering og julefest d. 9/12. 

 

 



 
 

Primære punkter på dagens møde: 

1. Orientering om møde med FOLA om elitemidler 

2. Orientering fra instruktørerne 

3. Henvendelse fra Ishøj bibliotek 

4. Boblberg.dk 

5. Mærker til gi 

6. Kommende udgifter 

7. Arrangementer der kan søges tilskud til i forbundet 

8. Hvilket medlemskab skal vi have i forbundet? 

9. Aktiviteter sidste kvartal, julefest 

10. Trænergodtgørelse 

11. Bestyrelses julefrokost 

12. Medlemmer 

13. Næste møde 

 

1. Orientering om møde med FOLA om elitemidler 

Det var et virkelig godt arrangement, hvor vi fik hilst på hele udvalget, og fik præsenteret 

vores klub og fremført vores synspunkter. Det var en rigtig god oplevelse, det bliver 

spændende at høre de efterfølgende beslutninger. 

 

2. Orientering fra instruktørerne 

Vi har talt om tilskud til stævner. Vi skal blive bedre til at give besked til kassereren om 

kommende betalinger og udgifter.  

Vi skal have nye børneattester på alle som er med omkring træning og stævner. 

 

3. Henvendelse fra Ishøj bibliotek 

Vi takker pænt nej til tilbuddet. 

 

4. Boblberg.dk 

Det vil vi gerne være med i. Peter ligger linket på hjemmesiden. 

 

5. Mærker til gi 

Carsten vender tilbage på næste møde. 



 
 

 

6. Kommende udgifter 

Der er 4 store stævner i drift og et VM, samt et kommende karate1 i Japan. 

 

7. Arrangementer der kan søges tilskud til i forbundet 

Der er ansøgningsfrist d. 1. december (vi tager punktet igen på næste møde). 

 

8. Hvilket medlemskab skal vi have i forbundet? 

Vi går efter A-medlemskab. Anne kigger på formalia og registrerer os hos forbundet. 

 

9. Aktiviteter sidste kvartal, julefest 

Stævner, graduering og julefest. Jens kan ikke deltage ved julefesten og finder afløser. 

Julefesten kører som normalt. Vi tager emnet op næste gang og overvejer underholdningen. 

 

10. Trænergodtgørelse 

Vi ser på det til december. 

 

11. Bestyrelses julefrokost 

Afholdes i forbindelse med december mødet, hos formanden. 

 

12. Medlemmer 

Medlemstallet ser godt ud. Anne vender tilbage med en analyse af til- og afgang af 

medlemmer. 

 

13. Næste møde 

Næste møde d. 1 november. 


