
 
 

foreningen 

Ishøj karate klub 
V/ PETER RØMER 

SVENSTRUPVEJ 20 

2665 VALLENSBÆK STRAND 

 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 11. april 2018 

 

Tilstedeværende: Carsten, Anne, Jens, Bo og Peter 

Afbud/Ikke mødt: Charlotte 

 

 

Faste punkter: 

Godkendelse af referat fra sidste møde: 

Referat fra sidste møde blev godkendt. 

 

Næste møde: 

Næste møde afholdes 2. maj 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. Graduering 

2. Bestilling af mærker til gi’er 

3. Økonomi 

4. Evt. 

 

1. Graduering 

Denne sommer deles gradueringen over 2 lørdage. 

Den 9/6 afholdes graduering for nybegyndere, let øvede, grp. 1, grp. 2, motionsholdet og 

ambitionsholdene. Det foregår denne gang i Hal III. 

Den 16/6 afholdes graduering for minikarate. Det sker i vores eget kampsportshus. 

200 måtter bestilles af Peter. 

Voksenholdet lægges ind som nummer 3 i rækkefølgen. 

 

2. Bestilling af mærker til gi’er 

Klubmærker bestilles, når medlemstilskud udbetales. 

 

3. Økonomi 

Fra tid til anden er der udfordringer i forhold til inddrivelse af kontingent. Bestyrelsen kan i 

grelle tilfælde ekskludere et medlem, men det er selvfølgelig en ret uønsket handling. 

Omkring betaling af kontingent, der er klubbens vedtægter ret klare. 

Når et medlem er i restance i over 2 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig 

varsel ekskludere vedkommende. 

 

4. Evt. 

 

- Carsten ønsker at indkalde til et trænermøde. Der er flere emner, der er behov for at tale 

om. På trænermødet har vi lagt en plan for, hvordan vi undgår fremtidige aflysninger, og 

at vi udmelder aflysninger, når andet ikke kan lade sig gøre. På hvert møde skal vi kigge 

et par måneder frem i kalenderen for at opnå overblik og reagere rettidigt herpå. 

 



 
 

- Tandskade på gruppe 1. Vores trænere skal gøres opmærksomme på, at vi/klubben via 

forbundet har en forsikring, der dækker tandskader, når forbundslicens er indløst. Linket 

til Dansk Karate Forbunds hjemmeside er: 

 

http://www.danskkarateforbund.dk/side.asp?ID=36054 

 

- Årshjul opdateres af Peter. 

 

- Mødedisciplin. Vi må godt være mere målrettet angående aflysninger. Sygdom er man 

ikke herre over. 

http://www.danskkarateforbund.dk/side.asp?ID=36054

