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1. Valg af dirigent 
Kasper Rasmussen blev valgt til dirigent. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var rettidig 
indkaldt og den fremmødte forsamling er beslutningsdygtig. Jonas Bisgaard blev valgt til referent. 
 
 

2. Bestyrelsens beretning for 2017 
Klubben har haft en lille tilbagegang i medlemstilgangen i forhold til 2016, men har fået succes 
med at holde på de højere grader, altså de medlemmer der har trænet længst tid i klubben. På  
Mikroput karate 4-6 år, er der ved at komme gang i holdet og der forventes derfor en stigning i 
medlemmer igen i 2018 
Miniput karate er der fortsat mange medlemmer og det ses tydeligt at mange miniput elever er 
rykket videre, således at de større børnehold også er fyldt helt op.  
 
Nye hold startet 

- Ny konkurrence struktur med 1-3 
- Flere trænings timer 
- Træningsplaner 

 
 
Klubbens aktiviteter er meget vigtige for at holde på medlemmerne og trænerne og af større 
afholdte aktiviteter i 2017 kan bl.a. nævnes: 
 

- Træningsweekender 
- Sommertræningslejr 
- Klubmesterskab. 
- Klubbens årlige opvisning 
- Instruktør samlinger igennem året 
- Børneinstruktør kursus i Dansk Karate forbund 
- Dansk Karate forbund licensinstruktør niveau 1 – 0 instruktører afsted 
- Dansk Karate forbund forbundsinstruktør Niveau 2 - 3 instruktør 
- Internationalt træningsseminar i Stockholm 
- Sponsor bingo event for styrke økonomien på klubbens konkurrence hold. 

 
 

I marts måned holdte klubben det årlige instruktør kursus med Kofukan organisationens 
Chefinstruktør Sensei Tomiyama. Alle instruktørerne blev testet af og fik udbygget deres tekniske 
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kunnen samt teoretiske viden. En succes for klubben og vigtigt for fortsat at hæve niveauet i 
klubben og uddanne nye instruktører. 
 
Følgende blev gradueret til sort bælte (1. dan) samt højre dan grader: 

- Thomas Bowen 1. dan 
- Jeppe Påske 1. dan 
- Mathias Jensen 2. dan 
- Batric Lekic 2. dan 
- Daniel Poulsen 3. dan 
- Sjamil Petersen 5. dan 
- Lars Sørensen 5. dan 
- Jonas Bisgaard 5. dan 

 
 
Kofukan World Cup Bulgarien 
 
KOFUNKAN WORLD CUP 2017 
 

- Største delegation på 65 mennesker 
- Flest vundne medaljer 

 
 
Torsdag den 6. april tog en trup bestående af 25 kæmpere, 4 coaches (Sensei Jonas, Sempai 
Tina, Sempai Peter og Sempai Daniel), dommer (Sensei Lars Sørensen) samt en stor delegation 
af forældre og supportere med til Kofukan World Cup 2017 i Paris.  
 

 
Kofukan World Cup 2017 Paris – Kæmpere og coarches 
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En fantastisk tur med 21 medaljer hjembragt og en kæmpe tak fra klubben til alle udøvere, 
trænere, coaches og et stk. dommer for en super flot indsats og ikke at forglemme, en rigtig 
hyggelig tur. Vi ser frem til næste år hvor Kofukan World Cup afholdes 13-16 april i Bulgarien 
2018. 
 
I maj afholdte igen i år Sensei Jonas og Sempai Sjamil voksen træningsweekend i klubben, hvor 
der både blev trænet hårdt indenfor og udenfor. Der var stor opbakning til lejren og godt at se 
klubbens voksne medlemmer hygge udenfor dojoen. 
 
I juni og december afholdte klubben den halvårlige graduering, hvor der blev taget nye bælte 
grader. Igen i år havde bestyrelsen påtaget sig at sælge ud af klubbens artikler på dagen samt lidt 
mad og drikke til at de fremmødte karateka’er og deres familier. 
 
Klubbens sommerlejr blev fortsat fra sidste år i samme stil af Sensei som en rigtig karate 
træningslejr, med hård træning og hvor Sensei også sikret at klubbens øvrige senior instruktører 
og underviste. Målet var 50 deltagere, og vi endte på omkring 55 deltagere. Træningsmæssigt var 
niveauet meget højt og der var også besøg af Michael Schjerling som underviste i Ninjitsu. 
Træningslejren blev igen klubbens største aktivitet i 2017 og næste års træningslejr er planlagt 
den 6 – 10 juli. 2018.  
 
 
Klubbens elitehold er fortsat i god udvikling og med de gode resultater fra sidste år blev 
eliteholdets budget holdt på 45.000 kr. i 2017 til at støtte udtaget udøvere til stævner. Elitehold 
Konkurrence karate ansvarlige Tina og Peter har gjort et stort stykke arbejde med eliteholdet og 
for at bringe holdet til næste niveau tog Tina Slott ansvaret for strukturen og planlægning til alle 
stævner og det har løftet holdet videre fra 2016 til at bedre at kunne nå deres mål gennem hele 
året. En bedre struktur og samarbejdet med Landsholdstræneren har sikret holdet deres bedste 
resultater nogensinde med 14 medaljer flere end 2016 og deraf flere guld medaljer.  
 
I november tog klubbens sortbælter til international Kofukan trænings seminar i Stockholm. Alle 
kom hjem med stort udbytte fra træningerne og ”promote friendship” mellem organisations 
forskellige lande. 
 
 
Formanden redegjorde for de vigtigste sportslige resultater.  

 
 

 
Resultater for 2017: 
 

Greve Cup: 2 guld, 1 sølv, 3 bronze  

Douryko Cup: 2 sølv, 5 bronce 

Ishøj Cup: 1 guld, 1 sølv 

Hamburg Open: 2 sølv, 4 bronce 
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Budo cup: 8 guld, 7 sølv, 3 bronce  

Gladsaxe Cup: 6 guld, 4 sølv, 4 bronze.  

DM: 4 guld, 2 sølv, 1 bronze.  

Kofukan World Cup: 7 guld, 7 sølv, 7 bronze.  

Swedish open: 1 guld, 1 sølv, 1 bronze.  

Göteborg Open: 3 guld 

Budapest Open: 1 bronce 

Kaisen cup: 2 guld, 3 sølv, 6 bronce 

Banzai cup: 1 bronce 

Polish open: 1 sølv, 1 bronce 

Belgien open: 1 guld, 1 bronce 

 

107 medaljer i 2017 

93 medaljer i 2016 

45 medaljer i 2015 

 
 

Kofukan Instruktør uddannelse startet ud. 
 
Kofukan Cup 2020 samarbejde med Ballerup Kommune blev startet op. 
 
 
Bestyrelses beretning blev enstemmigt godkendt. 
 
 
 

3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2017 
 
Det har været et travlt år som kasserer med flere aktiviteter end nogensinde. Kassereren har 
styret klubbens økonomi og sikret at der er blevet taget godt hånd om alle kasserer opgaver 
gennem året, hvilket har medført at der fortsat er styr på økonomien i klubben til at gennemføre 
mange aktiviteter og tænke fremad mod bl.a. Kofukan World Cup 2020 i Danmark. 
 
Der har været en tilbagegang på 10% i kontingent indtægter, som forventes at blive indhentet igen 
bl.a. med opstartet mikroput hold. 
 
Klubbens Kasserer Frank Christiansen fremlagde klubbens regnskab for 2017. Årets resultat gav 
et underskud på 2972 kr, Hensættelser blev sat til 0 kr. for 2017, for at minimere underskuddet.  
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
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4. Godkendelse af budget 2018 og fastsættelse af næste års kontingent 

 
 
Kassereren fremlagde 2018 budgettet.  
 
DKF har vedhæftet at alle medlemmer skal have en licens på 200 kr. til Dansk Karate Forbund. På 
den baggrund blev der stillet forslag om at hæve kontingentet pr. kvartal med følgende.  

- Miniput Karate stiger til 420 kr. pr. kvartal.  
- Under 25 år stiger til 585 kr. 
- Over 25 år til 750 kr.  

 
Gældende fra næste kvartal. 
 
 
Budget for 2018 og kontingent blev enstemmigt godkendt. 
 
 

5. Indkomne skriftlige forslag 
 Det pålægges bestyrelsen at vedtægerne opdateres.  

 
 

6. Valg af bestyrelse 
 Jonas Bisgaard (Formand) blev enstemmigt genvalgt. 
 Frank Christiansen (Kasserer) ikke på genvalgt, men ønsker at træde ud af bestyrelsen. 
 Steen Jensen ikke på genvalg. 
 Thomas Lundsgaard (bestyrelsesmedlem) blev enstemmigt genvalgt. 
 Lars Thilker (bestyrelsesmedlem) blev enstemmigt genvalgt. 
 Kim Carlsen (bestyrelsesmedlem) ikke på valg. 

 
 
Bestyrelsen vil konstituere sig ved førstkommende bestyrelsesmøde og meddele ændringerne til 
Ballerup Kommune. 
 
 

7. Valg af revisor, og evt. suppleant 
Revisor Tina Slott blev enstemmigt valgt.  
Anita Thilker blev enstemmigt genvalgt som suppleant. 
 
 

8. Valg af udvalg  
 Kommunikation udvalg - reklame, presse og website. Steen Joost/Kim Carlsen 
 Stævne og Elite udvalg: Tina Slott/Peter Fagerland 
 Dommer/coach. Lars Sørensen/Jonas Bisgaard 
 Aktivitetsudvalg. Thomas Lundsgaard/Kim Carlsen  
 Lokale/vedligeholdelse: Thomas Lundsgaard/Lars Thilker 
 Økonomi, Sponsor og ordensudvalg. Frank Christiansen/Jonas Bisgaard 
 Graduering og Sortbælte udvalg: Sjamil Petersen, Rene Poulsen. Daniel Poulsen, Jonas 

Bisgaard, Lars Sørensen 
 Uddannelsesudvalg: Lars Thilker 
 Kofukan World Cup 2020: Kasper Rasmussen 
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Bestyrelsen fastsætter resterende kommende udvalg på først kommende bestyrelsesmøde og 
målsætninger for hvert udvalg. 
 
 

9. Eventuelt 
 
 
 
Ballerup d. 7. februar 2018. 

 
 


