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Referat - Bestyrelsesmøde 
 
 

Dato 2. maj 2018 

Tilstede Til stede:  
Jonas Bisgaard, Thomas Lundsgaard, Steen Jost, Lars Thilker, Kim Carlsen 
 
Afbud:  
Ingen afbud 
 
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 
  - Artikler og nyhedsbrev 
   
5. Eventuelt 
  - Lokaler 
 
6. Kommende bestyrelsesmøder 
  - Oversigt over bestyrelsesdatoer 

Godkendelse af 
referat og  
action punkter 

Referatet blev godkendt.  

  

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

• Der er god balance og bogføring for april færdiggøres primo maj. 

• Kofukan cup afhold indenfor budget. 

• Betaling af licens til DKF for de 5 som er optaget på tallet centret. Der skal 
oprettes et event således at der kan betales for dette. – Steen 
 

Årshjul Ikke gennemgået 

 

Aktuelle aktiviteter Artikler og nyhedsbrev 

• Information i nyhedsbrev om baggrund for kontingentstigning - Kim 

• Etablering af forældretræning i slut august for alle hold - Lars  

• Ansøgning om puljer som A-licens klub fra DKF - Lars/Jonas 
http://www.danskkarateforbund.dk/side.asp?ID=26285 

• Planlægning/information om Kofukan cup Japan igangsættes - Sidste 
weekend i juni og første weekend i juli. – Jonas 

• Planlægning af sommertræningslejer – fredag den 29. juni – tirsdag den 2. 
juli. Undersøg om det er muligt at leje – Jonas 

• Eliteholdet skal oprettes som et hold i vores system således at der kan 
betales kontingent – Steen 

• Indkald til skype den 16/5 kl. 20:30-20:45 – Thomas 
 

Eventuelt Medlemmer 

• Pt. er vi 120 medlemmer  

• En stor stigning i medlemmer på mikroput- og miniputholdene 

• Generelt et fint antal på de forskellige hold med undtagelse af voksen 
begynder hvor der er plads til flere. Det igangsættes forældre træning som 
et initiativ for at hverve flere voksne medlemmer. 
 

Lokaler 

• Kontakt til kommunen vedr. mulighed for at leje et nyt lokale – Jonas. 
 

Kommende 
bestyrelsesmøder 
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