
 
 

foreningen 

Ishøj karate klub 
V/ PETER RØMER 

SVENSTRUPVEJ 20 

2665 VALLENSBÆK STRAND 

 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 2. maj 2018 

 

Tilstedeværende: Carsten, Anne, Jens, Bo, Charlotte og Peter 

Afbud/Ikke mødt: Alle mødt 

 

 

Faste punkter: 

Godkendelse af referat fra sidste møde: 

Referat fra sidste møde blev godkendt. 

 

Næste møde: 

Næste møde afholdes 6. juni 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: 

Graduering og sommerfest afholdes i starten af juni. Se pkt. 1. 

 



 
 

Primære punkter på dagens møde: 

1. Graduering 

2. Økonomi 

3. Træningslejr 

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 kampsportslokalet, hvor vi plejer at 

træne. 

 

2. Økonomi 

Bo afleverer regnskaber, så der kan afregnes i forhold til 2i. Særligt karate1 i Marokko. 

Anne omtalte, at personlige tilskud skal afstemmes med vores nuværende kassebeholdning. 

Efter sommerferien skal vi vurdere økonomien på ny. Aktivitetsniveauet er stigende. 

Jens har sendt ansøgning angående U21 EM til 2i. Klubben har fået penge fra dette stævne. 

Angående samme stævne har Jens ansøgt folkeoplysningsforbundet om tilskud. 

Amsterdam ansøges snart. 

 

3. Træningslejr 

På trænermødet blev der talt om afholdelse af en træningslejr efter sommerferien. 

Støtteforeningen med Michael Desbo Riel i spidsen har arbejdet på at finde egnede lokaler. 

Fra trænerstaben er der opbakning til afholdelse af træningslejr. 

Anne gjorde opmærksom på muligheden for at søge tilskud via fond omtalt i Sydkysten. 

Folkeoplysningsforbundet og 2i kan også søges. 

 

 



 
 

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. 

 

- Sommerfest indkaldelse. Husk rækkefølge for de voksne. Peter ordner! 


