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Referat - Bestyrelsesmøde 
 
 

Dato 5. Marts 2019 

Tilstede Tilstede: Lars Thilker, Jonas Bisgaard, Steen Jost, Kasper Rasmussen, Jacob 

 

Afbud: Ingen 

 

Referent: Kasper 

 

Dagsorden 5 

1. Godkendelse/opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde  

2. Status på Økonomi 

3. Nye lokaler 

4. Fastsættelse af udvalg 

5. Årshjul 

6. Diverse 

7. Kommende datoer 

 

Godkendelse af 
referat 

Referat godkendt. Det er besluttet at alle referater ligges på kofukan.dk samme aften som 

bestyrelsesmøde. 

 

Referat går på tur. 

  

Økonomi - Der er ikke det store at berette vedrørende økonomien. 

- Vi har fået huslejetilskud for januar og februar 2019. 

- Der er kommet 3 udmeldelser og ca. 3 indmeldelser i årets første måneder. 

- Tilskud til instruktøruddannelse med Tomiyama-sensei er søgt trænertilskud fra 

Ballerup Kommune. Med tilskud fra Ballerup Kommune er der et lille overskud 

på aktiviteten. 

- Regnskab for afholdte aktiviteter i 2018 fik vi tilbage fra Ballerup Kommune da 

der manglede underskrifter fra flere bestyrelsesmedlemmer. Disse underskrifter 

er nu indhentet og ansøgning genindsendes. 

 

Nye Lokaler - Vi er i dialog med ny ejer af Telegrafvej mhp at få en officiel udmelding om at 

forlænge vores nuværende lejemål (Jonas) 

- Nyt lejemål på Energivej. Vi er i god dialog med ejendomsmægler. 

-  

Fastsættelse af 
udvalg 

- Vi skal gøre vores udvalg til en fast del af de fremtidige bestyrelsesmøder, 

således at de ansvarlige for udvalg i bestyrelsen afrapporterer på udvalgets 

aktivitet. De enkelte udvalg bør inddrage klubbens medlemmer i udførelsen af 

dets aktivitet. 
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- Hvilke udvalg mener vi at vi som forening bør have? 

o Træning- & træningsudstyrsudvalg 

o Uddannelsesudvalg 

o Lokale- og facilitetsudvalg 

o Medlemsaktiviteter 

o Website og sociale medier 

o Kofukan World Cup 2020 

- Der er behov for at afstemme hvem der er ansvarlige for hvilke udvalg, samt 

hvilke forventninger der er til de udvalgsansvarlige. 

- Lars påtager sig opgaven med at udarbejde et oplæg på de enkelte udvalgs 

minimumsopgaver. Leverance til næste bestyrelsesmøde er et gennemdiskuteret 

oplæg til udvalg. 

 

Årshjul - Der blev fulgt op på aktiviteter i Trello. 

Diverse - Intet yderligere 

Kommende datoer - 3. April 2019, 19:30 

 

 

 

 

 

 

 

 


