
Generalforsamling afholdt onsdag d. 14. marts 2018 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Formand og træner beretning for det forløbne år. 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. 
4. Fastsættelse af kontingent og gebyr. 
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
6. Valg af formand (vælges ifølge vedtægterne på ulige år) (Modtager genvalg) 
7. Valg af kasserer (vælges ifølge vedtægterne på lige år) 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Bestyrelsesmedlem 2 (Bo) og 4 (Carsten) modtager genvalg) 
9. Valg af mindst én suppleant til bestyrelsen. (Modtager genvalg) 
10. Valg af 1 revisor. (Modtager genvalg) 
11. Eventuelt. 
 
 
 
 
1. Valg af dirigent og referent: 
 
Michael Desbo Riel blev valgt som ordstyrer og Peter Rømer som referent. Michael bekræftede at 
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 
 
 
2. Formand og træner beretning for det forløbne år: 
 
Peter fremlagde formandens beretning og Bo tog efterfølgende over med trænerberetningen. 
Bo fortalte om klubbens udvikling, hvor vi har hele paletten af minikaratebørn på 4 år, og så har vi 
som et andet yderpunkt voksenholdet, der måske er det største i landet. På trods af hvad andre 
klubber har set som muligt, så har vi som "lille" amatørklub nogle af de bedste resultater i landet. 
Med Carstens store indsats på trænersiden, så bød han ind med diverse kommentarer. Blandt andet 
til den rollefordeling som Bo og Carsten har i forhold til deres fordeling af opgaver vedrørende 
henholdsvis eliten og bredden, som er delt mellem de 2. 
 
 
3. Regnskab: 
 
Anne fremlagde regnskabet. Det punkt der primært blev diskuteret, var udgifterne til stævner. Her er 
der brugt meget mere end budgetteret. Det har været en mulighed igennem 2017, idet vi slæbte en 
stor kassebeholdning med ind i 2017. Klubben/trænerstaben har været mere rundhåndet med større 
tilskud til udøvere og flere har været af sted. Den forøgede rejseaktivitet og forbrug kunne have 
været rettet til i løbet af året med et opdateret budget, så forskellen ikke stak sådan ud, som tilfældet 
har været. Der har været føling med udgifterne, men det større forbrug kastede naturligvis 
spørgsmål af sig. 
 
I 2018 havde vi færre midler på kontoen ved årets start. Det betyder for nuværende med de kendte 
indtægter, vi havde ved årets start, at vi vil være mere tilbageholdende med tilskuddenes størrelse til 
de enkelte udøvere. Der vil ikke være det samme råderum i 2018. 
 



4. Fastsættelse af kontingent: 
 
Kontingent er uændret i 2018. Forbundslicens er dog forøget fra 100 kr. til 200 kr. Hvis man derved 
har en følelse af, at kontingentet er steget, så er det ikke helt forkert, men det skyldes ikke, at 
klubben har hævet kontingentet. Stigningen ligger i forbundslicensen, der som nævnt er hævet. Det 
er sket på baggrund af, at dansk karate forbund er kommet under Team Danmarks vinger forud for 
OL i 2020. Her er karate kommet på programmet og på den baggrund har Team Danmark forlangt, 
at dansk karate forbund selv bidrager med flere indtægter. Det har resulteret i en samlet stigning på 
100 kr. 
 
 
5. Behandling af indkomne forslag: 
 
Ingen indkomne forslag 
 
 
6. Valg af formand: 
 
Vælges ikke på lige år. 
 
 
7. Valg af kasserer: 
 
Anne modtager genvalg som kasserer. Anne blev genvalgt. 
 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
 
Bestyrelsesmedlem 2 (Bo) og 4 (Carsten) er på valg i lige år. De modtager genvalg og blev begge 
valgt. 
 
Bestyrelsesmedlem 1 og 3 er på valg i ulige år. Det vedrører for nuværende Jens og Charlotte. 
 
 
9. Valg af suppleant: 
 
Lene Sørensen genopstiller og hun blev genvalgt. 
 
 
10. Valg af revisor: 
 
Heidi Baumgartner genopstiller og hun blev genvalgt. 
 
 
11. Eventuelt 
 
Med hensyn til gradueringsfest, så ønskes flere hjælpere til at få stillet borde op. Det skal udmeldes i 
god tid, at der er behov for hjælp fra frivillige. Da støtteforeningen er repræsenteret af voksne, der 
også er til graduering. 
 
Konflikt er varslet, hvilket vil kunne påvirke vores dagligdag uden at vi som klub har den store 
indflydelse på, om der lukkes eller ej. 
 



Billeder af udøvere ønskes til Intra. Det vil Melanie gerne hjælpe med. 
 
Klubben har et samarbejde med Politiet. Her har vi haft det, der kaldes politikadetter på besøg. Det 
er unge mennesker, der har sociale problemer. 
 
Blandt andre aktiviteter har Peter taget sig af fritidsmessen, hvor skolebørn fra hele Ishøj har stiftet 
bekendtskab med, hvad der er af fritidstilbud i Idrætscenteret. 
 
Brian og Peter underviste skoleelever på klassetrinene 7. - 9. klasse. Det var en meget impulsiv 
henvendelse, hvor vi sprang til med vanlig engagement på trods af det korte varsel. 
 
Tak for god ro og orden. 


