
 
 

foreningen 

Ishøj karate klub 
V/ PETER RØMER 

SVENSTRUPVEJ 20 

2665 VALLENSBÆK STRAND 

 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 7. marts 2018 

 

Tilstedeværende: Carsten, Anne, Jens, Charlotte og Peter 

Afbud/Ikke mødt: Bo 

 

 

Faste punkter: 

Godkendelse af referat fra sidste møde: 

Referat fra sidste møde blev godkendt. 

 

Næste møde: 

Næste møde afholdes 4. april kl. 19:00. Trænermøde kl. 17:00. 

 

 

Budgetopfølgning: 

Intet under dette punkt. 

 

Stævner: 

Deltagelse ved fremtidige stævner forudsætter, at man har betalt kontingent. 

 

Sociale arrangementer: 

Intet under dette punkt. 

 



 
 

Primære punkter på dagens møde: 

1. Budget 2018 

2. Generalforsamling 

3. Økonomi 

4. Stævner/elitetilskud 

5. Evt. 

 

1. Budget 2018 

Budget for 2018 blev gennemgået forud for den kommende generalforsamling. 

 

2. Generalforsamling 

Der er ingen indkomne forslag. 

Dirigent. Gert eller Michael foreslås. 

Referent? 

 

3. Økonomi 

Der er indsendt 5 regnskaber til 2i. Inden månedens udgang skal der søges medlemstilskud, 

hvilket Peter tager sig af, når generalforsamlingen er afholdt. 

Klubben har stigende udgifter, og bør overveje, hvordan vi kan søge midler fra fonde med 

mere for at generere flere indtægter til klubben 

Der er behov for mere rettidighed vedrørende bestilling af billetter og hotel ved udenlandske 

stævner. Sene bestillinger resulterer i højere priser. 

 

4. Stævner/elitetilskud 

Første halvår af 2018 er der flere karate1 stævner. Overvej elitens egenbetaling i forbindelse 

med kommende stævner. 

Træningslejr ønskes afholdt i 2018. Har nogen kendskab til en skole, vi kan låne eller leje til 

en billig pris, så må man gerne rette kontakt til bestyrelsen. 



 
 

Jens gjorde opmærksom på, at vi kan ansøge om tilskud hos Folkeoplysningsudvalget til 

VM/EM stævner. Det følger Jens op på, da vi for nuværende har flere nært forestående 

stævner, der ligner at leve op til dette kriterie. 

 

5. Evt. 

 

- Hvordan håndterer vi dårlige betalere? Ønskes diskuteret på næste bestyrelsesmøde med 

eventuelt behov for at foreslå vedtægtsændringer, hvis det skønnes nødvendigt. 

 

- Bestyrelsesmøder blev ikke afholdt i januar og februar. 


