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Referat - Bestyrelsesmøde 
 
 

Dato 4. oktober 2017 

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

Dagsorden 1. Godkendelse af referat og aktionspunkter 
  - Referatet ligger på kofukan.dk klik her... 
 
2. Økonomi 
  - Status økonomi 
   
3. Årshjul  
  - Kommende opgaver 
 
4. Aktuelle aktiviteter 
  - Status på hold fra Sensei 
 
5. Eventuelt 
  - Ingen emner 
 
6. Kommende bestyrelsesmøder 
  - Oversigt over bestyrelsesdatoer 

Godkendelse af 
referat og  
action punkter 

Referat godkendt.  

  

http://kofukan.dk/sw/frontend/show.asp?parent=335384&leftmenu_parent=332328&layout=0
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Økonomi Status økonomi 

 Revideret budget modtaget 12. september godkendt 
 

Årshjul Ingen bemærkninger 

 

Aktuelle aktiviteter Status på hold fra Sensei 

 Mangler hjælpetræner børn begynder tirsdag 

 Batrik er tilbage på mandag 9. oktober 

 Patrik skal skifte undervisningsdag fra onsdag 

 Miniput øvede og mikroput har de undervisere der er behov for. En 
justering af undervisning senere. 

 Nikoline kan evt. komme tilbage og undervise 

 Junior holdet  

 Mange får fokuseret mest på Kumite (konkurrence) og får 
dermed ikke trænet tradition karate. Dvs. det er en udfordring 
af de har konkurrencetræning før den traditionelle træning og 
dermed kan blive for trætte til at fortsætte med den traditionelle 
træning. Der er behov for en eller anden for justering for at 
skabe tid til traditionel træning og dermed mulighed for at 
graduere. Det kan fx gøres ved at Kumite og traditionel træning 
placeres på forskellige dage. Derudover arbejdes der med 
følgende retningslinjer i forhold til graduering.  

 75 % deltagelse i træningen for at kunne blive indstillet 
til graduering. Dette gælder for alle hold med 
undtagelse af mikro og miniput, hvor fokus er på at 
lære at gå til graduering 

 Fra børn øvede og opefter bliver elever indstillet til 
graduering. Generelt forudsætter en indstilling en 
daglig træningsindsats og herefter hvor godt pensum 
er indarbejdet. 

 

Eventuelt Ingen emner 

Kommende 
bestyrelsesmøder 

1/11, 6/12 

 


