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Referat - Bestyrelsesmøde 
 
 
Dato 5. april 2017 

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

Dagsorden 1. Godkendelse af referat 
2. Økonomi 
3. Årshjul 
4. Øvrige emner 
5. Næste møder 
 

Godkendelse af referat Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

Økonomi Regnskab 2016 
46.000 i aktivitetstilskud fra kommunen. Dvs. 6000 mere end budgetteret. 
Nyhedsbrevet fra kommunen er fremsendt til alle i bestyrelsen af Jonas. 
Aktivitetstilskud fremgår af dette.  
 
Tomiyama 
Tilskud til Tomiyama seminar er forhåndsgodkendt. 
 
Kofukan cup 
Budgettet ser fornuftigt ud. 
 
Saldobalance 
Fremsendt fra kasseren til bestyrelsen til orientering. 

Årshjul 
 

Graduering 
Er lagt i kalenderen til den 24. juni. Dog afholdes der graduering for miniputter 
den 17. juni.  
Steen: Åbner event for graduering i klubmodul. 
 
Sommerfest 
Placeres efter graduering den 24. juni. 
Thomas: Står for planlægning af event. Der skal oprettes event i forbindelsen 
med graduering. Lars kan hjælpe med at oprette eventen. Tidligere tekste kan 
genbruges.  
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Annonce i Ballerupbladet 
Kim: Undersøg hvad det koster at få en annonce på forsiden af ballerupbladet. 
Deadline: Næste bestyrelsesmøde. 
 
Reklame for klubben 
Der sendes informationsmail ud til at alle profiler i klubmodul. Der angives 
mulighed for at afmelde informationsmailen. Information i mailen om mulighed for 
at skrive sig op til følgende: 

- Microput: Der reserveres 10 pladeser 
- Miniput: Der reserveres 15 pladser  
- Børn begynder: Der reserveres 10 pladser 
- Voksne begynder: Der reserveres 10 pladser 

Princip: Det koster 50 kr. for at booke en plads. For de 50 kr. er du sikret 3 
prøvetræninger og er sikret en plads på holdet.  
Lars: Opretter mail og får den KS’et af Jonas. Deadline: 2017.04.28 – udsendes 
mail. 
 
Brochure/plakat 
Jonas: Oprettelse af brochure.  
Kim: Finder pris på print af brochure.  
Lars og Jonas: Plakat – layout og indhold opdateres 
Kim: Opslagstavlen ved trappen skal suppleres med en ny version af plakaten og 
en lomme med brochurer. 
Alle emner har deadline inden næste bestyrelsesmøde. 
 
Sommertræningslejer 
Fredag den 30. juni er der planlagt sommertræningslejer. Lars: Event oprettes 
påsken. 
 
Forbundsinstruktør del 2 
Lars udsender besked om afholdelse af kursus via Messenger til alle instruktører. 
 
Trænermøde 
Trænermødet skal planlægges til efter sommerferien. 
Lars: Får dato fra Tina (forslag: lørdag den 2. eller den 9. september) og opretter 
en event. 
 
Trænerkursus 
Det næste kursus skal planlægges i oktober. 
Jonas: Fastlægger en dato. 
  

Øvrige emner 
 

Instruktørengagement 
Vi skal have genbesøgt princippet for håndtering af det store engagement som 
mange instruktører udviser i klubbens interesse.  
 

Næste møder De næste møder er følgende første onsdage i måneden: 3/5 og 7/6 kl. 19:30. 
 

 

 

 


