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Referat - Bestyrelsesmøde 
 
 
Dato 2. marts 2016 

Tilstede Til stede: Lars Thilker, Jonas Bisgaard, Thomas Lundsgaard, Frank, Steen Jost, 
Kim Carlsen 
 
Afbud:  
 
Referent: Thomas Lundsgaard 

Dagsorden 1. Godkendelse af referat 
2. Økonomi 
3. Aktuelle aktiviteter 

 Invitationer fra kommunen 
 Organisation 
 Uddannelse 
 Minikursus for idrætsforeninger  
 Seminar med Sensei Tomiyama  
 Sofa til klubben 
 Kofukan Cup Bulgarien 
 Sommertræningslejr 
 Team Ballerup 
 Årlig opvisning 
 Ballerup bladet 
 Brandingstrategi 
 Forældretræning 
 Kommende bestyrelses møder   

4. Diverse 

Godkendelse af referat Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

Økonomi Frank følger op med kommunen vedr. manglende tilskud (4 mdrs. Husleje, 
aktivitetstilskud, tilskud for 2xkurser). 
Saldobalance ca. -50.000 kr. 

Invitationer fra 
kommunen 

For at dele opgaverne i forhold til de arrangementer som kommunen inviterer til, 
sender Jonas relevante invitationer fra kommunen videre til hele bestyrelsen. På 
den måde vil andre end Jonas kunne bidrage med deltagelse i kommunale 
arrangementer på klubbens vegne.   

Organisation Organisationsdiagram opdateres iht. årsplan. Jonas sender sidste version af 
årsplanen til Thomas som opdaterer organisationsdiagrammet. Jonas og Thomas 
mødes og gennemgår begge dele inden næste bestyrelsesmøde.  

Uddannelse Der skal etableres en beskrivelse af de forskellige instruktørroller og det ansvar 
som følger med. 
 
I forbindelse med udsendelse af information om officiel uddannelse og dommer 
seminar, angives der en forklaring til forældre i forhold til den opgave de vil kunne 
hjælpe med. 
 
Se opgaveark for alle uddannelsesrelaterede aktiviteter. 
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Minikursus for 
idrætsforeninger 

Info fra kommunen sendes videre til Lars (Jonas) 

Seminar med Sensei 
Tomiyama 

Mulighed for tilmelding er etableret. Der er mange tilmeldinger samt 3-4 deltagere 
fra Norge. Der er også bestilt restaurant.  
 
Mangler event i forbindelse med tilmelding til graduering (Steen). 

Sofa til klubben Der skal bestilles en ny sofa (Thomas/Kim). 

Kofukan Cup Bulgarien Pt. 44 tilmeldinger. 

Sommertræningslejr Er lagt på nettet under events. Frank betaler udgiften til lejeren. 

Team Ballerup Ansøgning kræver prækvalificering. Der søges kun til hold (ikke individuelt). 

Årlig opvisning Jonas kommer med oplæg til en dato.  

Ballerup bladet Kim kontakter Ballerupbladet for at få en aftale med den vedr. artikler. 

Brandingstrategi Kim arbejder på et oplæg. 

Forældretræning Introduktionstime etableres som tilbud til forældre således at de kan få indsigt i 
hvad deres børn lære i klubben og evt. selv starte på træning. 

Kommende bestyrelses 
møder   

6/4, 4/5, 1/6 
Møderne starter kl. 19:30. 

Diverse Ingen emner 

 

 

 

 

 

 

 

 


