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Referat - Bestyrelsesmøde 
 
 

Dato 2. oktober 2019 

Tilstede Tilstede: Steen Jost (SJ), Jonas Bisgaard (JB), Jacob Mollerup (JM) og Kasper 
Rasmussen (KR), Lars Thilker (LT) 
 
Afbud: Ingen 
 
Referent: Kasper Rasmussen 
 

Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde og status på 
action punkter (KR) 

2. Økonomi (SJ) 
3. Status lejemål og nye lokaler (KR, JM) 
4. Fastsættelse af udvalg (KR) 
5. Årshjul (JB) 
6. Diverse (JB) 

 

1. Godkendelse af referat Referat blev godkendt.  
 

2. Økonomi Huslejetilskud fra Ballerup Kommune 

 SJ har skrevet til Ballerup Kommune 4 gange nu ift manglende 
huslejetilskud. Der mangler pt. fra og med april 2019 (7 måneder, ca. 
56.000 dkr.). 

 Ballerup kommune kontaktes pr telefon i denne uge (Ansvar: SJ, 
Deadline: 4/10-2019). 

 
Økonomi 

 Fuld udredning for Japan ikke klar. Denne gives snarest muligt (Ansvar: 
JB) 

 Fuld økonomianalyse udarbejdes og kommunikeres til bestyrelsen 
snarest (Ansvar: SJ) 

 Klubben har modtaget 14.100 i legat fra Ballerup Kræmmermarked til 
nye måtter. 

3. Status lejemål og nye 
lokaler 

Aktiviteter 

 Gennemgå, sorter og smid artikler fra gammel dojo ud (Aktion: JB + SJ; 
6/10) 

 Der gennemføres mere flytning med voksenholdet (3/10 efter voksen 
øvede) 

 Start dato 5/10 er fortsat planen 
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 Grundet nuværende økonomi og afklaring herfor aftales at sætte stop 
for en række indkøb i forbindelse med ny dojo, herunder: udendørs 
skiltning, indkøb af spejle, indkøb af yderligere borde og bænke, indkøb 
af hylder, mm. 

 Accept til at fortsætte: Indkøb af stenmel, mm til etablering af indgang. 
 

4. Fastlæggelse af 
udvalg 

Fastlæggelse af ansvar for udvalg 
 

 Sportsligt udvalg – ansvar Jonas og Lars. Udvalg igangsættes nu. 

 Kommunikationsudvalg – spørg Marianne om hun vil være ansvarlig for 
kommunikationsudvalget eller være engageret i det (Action: KR) 

 
Uddannelsesstrategi 

 Der skal etableres et skema med hvem der har hvilke uddannelser samt 
hvem der skal på uddannelser (Action: LT) 

 

5. Årshjul Kofukan Cup 2020 

 Vi offentliggør program, mm. på gammel website. Dette skal 
gennemføres asap.  

 JB skal gennemgå tekst så snart KR melder klar 
 
Julefrokost 

 Forsøg at engagere Batric, Mathias, Sara el fl. til at arrangere 
julefrokost (Aktion: Alle, skriv rundt når vi har fået fat i dem) 

 
Tomiyama besøg 

 Læg i kalenderen 6-8. marts 2020 (Aktion: SJ) 

 Tag kontakt til Tomiyama (Aktion: JB) 
 

6. Diverse Dato for næste møde: 30. oktober 2019 
 

 

 

 

 

 


