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Referat - Bestyrelsesmøde 
 
 

Dato 7. juni 2017 

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

Dagsorden 1. Godkendelse af referat og aktionspunkter 
  - Referatet ligger på kofukan.dk klik her... 
 
2. Økonomi 
  - Status økonomi 
  - Afsluttet regnskaber 
  - Status Invitationer og ansøgninger til Kommunen. 
  - Status tilskud 
 
3. Årshjul  
  - Kommende opgaver. 
 
4. Aktuelle aktiviteter 
    (Du bedes medbringe din laptop med til bestyrelsesmødet i dag.) 
  - Sommertræningslejr 
  - Sommerfest 
  - Graduering 
  - Sommerferie på Kofukan.dk 
  - One.com flyt af site 
  - Artikler og nyhedsbrev 
  
5. Eventuelt 
  - Bestyrelses middag dato. Rykkes til efter sommerferien 
 
6. Kommende bestyrelsesmøder 
  - Oversigt over bestyrelsesdatoer 

Godkendelse af 
referat og  
action punkter 

Referat godkendt. 
 

 Graduering i nyhedsbrev (Kim) 

 Kontakt til Ballerup på gammel annonce 29691743 (Kim) 

 Sommerferie Aktiviteter - Kontrakt Ballerup kommune (Jonas) 

 PDF brochurer til Kim (Kim) 

 Lars kommer med dato til Jonas og tjekker at førstehjælp underviser 
kan.(Lars) 

 Jonas skal skrive til Kofukan international for bede om en faktura for 

http://kofukan.dk/sw/frontend/show.asp?parent=335384&leftmenu_parent=332328&layout=0
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Kofukan medlemskaber. Pt. 140 medlemmer (Jonas) 

 Bede om faktura på indsigelse til Kofukan Cup (Jonas) 

 Køb af ny træningsdragt muliggøres på klubmodul (Steen) 

 Information om mulighed for at få et broderet logo på træningsdragter via 
nyhedsbrev (Steen) 

 Klubrengøring (Jonas) 

 Indkøb af en ekstra støvsuger Mile S760 (Steen) 

 Sommerfest – trænere aktiveres (Jonas) 

 Udsendelse af infomail samt plan for sommertræningslejerinfomøde 
(Jonas) 

 Kontakt til Dansk Karateforbund vedr. setup til klubstævne samt tilskud til 
forskellige aktiviteter (Thomas) 

 Udsendelse af generelt nyhedsbrev (Jonas) 
 

Økonomi Vi har modtaget 4 huslejetilskud samt tilskud til Tomiyama Seminar. Seminaret 
holder sig indenfor budgettet. 
 
Kofukan Cup 2017 – regnskab afleveret og økonomien holder sig indenfor 
budgettet. 
 

Årshjul Se under aktuelle aktiviteter 

 

Aktuelle aktiviteter Sommertræningslejr 
Datoen ligger fast (30/6 - 4/7 2017). Jonas opretter en mail til klubben med 
information og afholdelse af infomøde.  
 
Sommerfest (24/6-2017) 
Jonas sender forespørgsel til trænerne om at bidrage til etablering af 
sommerfest. Der er etableret en event i klubmodul og der er begyndt at komme 
tilmeldinger. 
 
Graduering 
Er på plads dog skal der udsendes et nyhedsbrev. 
 
 
Sommerferie på Kofukan.dk 
Med i nyhedsbrev 
 
One.com flyt af site 
Steen er ved at flytte sitet. 
 

Eventuelt Nye lokaler 
Kasperskolen flytter. Dette giver evt. mulighed for brug af skolens lokaler. 
 
Bestyrelsesmiddag 
Der fastlægges en dato for afholdelse efter sommerferien. 
 

Kommende 
bestyrelsesmøder 

7/6, 9/8, 6/9, 4/10, 1/11, 6/12 

 

http://www.kofukan.dk/sw/frontend/detail.asp?parent=332325&typeid=13&id=17962&layout=1

