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Referat - Bestyrelsesmøde 
 
 
Dato 1. juni 2016 

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

Dagsorden 1. Godkendelse af referat 
2. Økonomi 

 Status økonomi  

 Seminar med Sensei Tomiyama 

 World cup 

 Instruktøruddannelse 

 Nyt anlæg  
3. Uddannelsesstrategi 
4. Dangraduering 
 

Godkendelse af referat Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

Økonomi Tomiyama kursus 
 
Det tilskud som Lars har søgte til internt kursus er opnået og modtaget. Dvs. der 
er modtaget 11.876 kr. fra kommunen. 
 
Difference i forhold til budget: Et underskud på 508 kr. 
 
World cup 
Regnskab:  
Indtægter: 89.200 
Udgifter: 142.295 
Difference: -53.095 
 
World cup budgetter: 
2014: 40.000 kr. 
2015 50.000 kr. 
2016: 20.000 kr. 
 
Dvs. der er en fejl i budgettet for 2016. Dette burde have været 50.000 kr. 
hvorved underskuddet ville have været 3.095 kr. 
 
En af de store variable udgifter så som fly, kan være med til at give underskud i 
regnskabet for World Cup. Der er forslag om at flybilletten betales af den der 
deltager. Dette vil gøre det lettere at fastlægge et korrekt budget. Modellen tages i 
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brug til næste år. 
 
Instruktør uddannelse i januar 
Der er modtaget tilskud fra kommunen på 8.550. 
 
Indkøb af anlæg 
Nyt anlæg er sat op. Udgift 3.699 kr. 
 

Aktuelle emner Opfølgning på lejemål og udluftning 
Udluftningen virker igen. Vi overvejer fortsat at finde et alternativ til de nuværende 
klublokaler.  
 
Gennemgang af Kofukan bestyrelsesopgaver 
Se opgaveark.  
 
Principper for aktiviteter 
Skal meldes ud i god tid. Større og vigtige aktiviteter så som 
instruktøruddannelser lægges i kalenderen 3 mdr. før de afholdes. 
 

Oplæg til 
uddannelsesstrategi for 
Kofukan Karate  

Lars gennemgik sit oplæg til uddannelsesstrategi med Mål, Metode, 
Forudsætninger og Yderligere forslag. 
 
Detaljer omkring træningspas og aftalte træningsplaner tages op på næste møde. 
 

Dangradueringer Forgraduering en måned før. 
 
Alle der underviser får gradueringen betalt alle andre skal selv betale 
gradueringen. Alle skal som tidligere betale bæltet selv. 
 

Hjemmeside Wordpress som alternativ til det nuværende hjemmesidesystem via Klubmodul. 
Fordelen ved Wordpress er at det kan afvikles på alle devices herunder en mobil, 
det kan den nuværende hjemmeside ikke.  
 
Steen giver en mere detaljeret gennemgang af systemet. 
 
Pris for opdatering af både Wordpress og Sideworks undersøges. 
 

 

 

 

 

 


