
Bestyrelsen
Jonas Bisgaard, Frank Christiansen, Lars Thilker, Kim Carlsen, Steen Jost, Thomas Lundsgaard

Bestyrelsen er valgt på generalforsamlingen og er klubbens øverste myndighed. 
Bestyrelsen skal varetage klubbens interesser set i relation til det i vedtægterne beskrevne formål og sikre klubbens integritet.

Bestyrelsen har ansvaret for klubbens innovative udvikling og kan nedsætte en tænketank eller udvalg efter behov.
Bestyrelsen udpeger Cheftræneren. 
Formanden tegner klubben politisk.

Cheftræneren tegner klubben sportsligt og klubbens tekniske linje.

Træning
Jonas Bisgaard

Overordnet træningsansvarlig og koordinator
Planlægning af træningstider / instruktørfordeling
Repræsentant i bestyrelsen for karatefaglige områder
Ansvarlig for instruktørforhold (interne/eksterne)
Ansvarlig for karatefaglige udvalg
Indstilling til dan-grader
Ansvarlig for fællestræninger, krydstræninger,  Shodan træning
Indstiller frikontingent til bestyrelsen
Instruktørmøder 2 gange årligt
Varetager klubbens kontakt til Kofukan international
Ansvarlig for etablering af sommertræningslejr
Ansvarling for etablering af Tomiyama besøg
Ansvarlig for agenda til og indkaldelse til bestyrelsesmøder
Budgetansvar

Sponsorudvalg
Tina / Veronika

Sikre sponsorindtægter

Aktiviteter
Thomas Lundsgaard

Festudvalg (Dan-, Sommer-, Vinterfester)
Årlig klubopvisning 
Årligt klubstævne
Instruktørdag
Sikre socialt miljø
Breddearrangementer
Bidrage til planlægning af sommertræningslejer
Aktiviteter, hvor der kan tjenes penge til klubben
Samarbejde med udvalg, der har behov for hjælp
Budgetansvar

Kommunikation
Kim Carlsen / Steen Jost

Hjemmeside
Klubmodul
Intranet (Instruktør net)
Kofukan shop 
Facebook
Generel kommunikation til eksterne foreninger og forbund
Nyhedsbreve, Brochure og Introduktionsfolder
Indkalde til generalforsamling
Presse og indsatser i forhold til nye medlemmer
Resultatopdateringer (også til forbundet)
Budgetansvar

Økonomi
Frank Christensen

Budgetlægning
Bogføring og budgetopfølgning
Årsafslutning og revision
Udbetaling af udlæg
Forvaltning af indtægter
Kofukan international medlems kontingent
Betaling af DKF licenser
Opdatering af database på medlemmer
Offentlige anliggender
Kontingentopfølgning
Ansøgning af aktivitetstilskud hos kommunen
Opfølgning på vedtægter

Gradueringsudvalg
Jonas Bisgaard 

Planlægger / afholder gradueringer 
Indstiller ændringer til pensum til cheftræneren
Bestilling af bælter
Tildeling af gradueringsrettigheder
Gradueringsadministration / opdaterer hjemmeside 
Planlægning af Tomiyama besøg
Referat af OBS forhold ved gradueringer
Alle gradueringsberettigede skal bestå gradueringskursus 
Gradueringsudvalget skal være A licenser
Budgetansvar

 Eliteudvalg
Jonas Bisgaard (Peter, Tina, Daniel)

WKF er referencerammen for elitearbejdet i klubben
Planlægning af konkurrencetræning
Instruktørsammensætning 
Valg af tilskudsberettiget stævner
Koordinere samarbejde med talentcenter og landshold 
Planlægning af eksterne undervisere
Ansvarlig for elitebudget
Samarbejde mellem kata og kumite
Administration af tilskud (herunder tilskud fra kommunen)
Søge Team Ballerup tilskud fra kommunen

Uddannelsesudvalg
Lars Thilker

Fastlæggelse af instruktøruddannelse
Informere og tilmelde eksterne kurser DkAF og DIF
Afholdelse af instruktørprøver
Ansvarlig for uddannelsesbudget
Licenser til Dansk Karate Forbund 
Administration  af tilskud fra kommunen
Instruktørkursus i brug af intranet
Planlægning af træningsweekender

 Stævneudvalg
Tina Slott

Lave stævneplan for eliten på hjemmesiden 
Lav stævneplan for børn og konkurrencegruppe
Tilmelding til stævner
Arrangere rejser (internationalt) kørsel, m.m.
Budgetansvar for stævnegebyrbudgettet
Skaffe dommere til interne klubstævner
Koordinere coach team 
Deltagelse i planlægningen af klubmesterskab
Ansvar for at arrangerer deltagelse i World Cup
Etablering/vedligehold af leadskema (kat. 1-3 stævner)
Samarbejde med forældreudvalg

Lokaleudvalg
Steen Jost

Daglig drift af klublokaler herunder:
Køkken, lys, ventilation, oprydning og rengøring,  indkøb 

af relevante artikler

Forældreudvalg
Tina Slott

 Inddragelse af forældre i aktiviteter
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