
 
 

foreningen 

Ishøj karate klub 
V/ PETER RØMER 

SVENSTRUPVEJ 20 

2665 VALLENSBÆK STRAND 

 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 3. oktober 2018 

 

Tilstedeværende: Carsten, Anne, Jens og Peter 

Afbud/Ikke mødt: Bo og Charlotte 

 

 

Faste punkter: 

Godkendelse af referat fra sidste møde: 

Referat fra sidste møde blev godkendt. 

 

Næste møde: 

Næste møde afholdes 7. november kl. 19:00. Trænermøde kl. 17:00. 

 

 

Budgetopfølgning: 

Intet under dette punkt. Se mere under punkt 1. 

 

Stævner: 

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

 

Sociale arrangementer: 

Intet under dette punkt. 

 



 
 

Primære punkter på dagens møde: 

1. Økonomi 

2. Overblik over resterende aktiviteter i 4. kvartal 

3. Graduering og julefest 

4. Bestyrelsesmiddag 

5. Medlemstal – Hvordan ser det ud? 

6. Kommende mødedatoer 

7. Evt. 

 

1. Økonomi 

Der er penge på vej fra eliteidrætspuljen. 

Forbundstilskud til træningslejr er udbetalt. 

Kommende udgifter. Polen, Tjekkiet og Venice er der styr på. Carsten bestræber sig fortsat 

på at bestille rejser i god tid for at holde udgifterne nede. 

 

2. Overblik over resterende aktiviteter i 4. kvartal 

Der er fuldt overblik over årets resterende aktiviteter angående bredden. Kig under kalender 

på klubbens hjemmeside. 

Peter holder Bo op på, at han er til stede ved minikarate gradueringen d. 15. december, da 

Carsten skal til Venice. 

 

3. Graduering og juleafslutning 

Hvis der ikke kommer en ny forpagter, så skal vi være bevidst om, at der skal bestilles/købes 

drikkevarer udefra. Underholdning kan passende klares med lotteri og fighterpriser mm. Vi 

har formentlig et bedre overblik om en måned, hvor vi alligevel skal føle op på alle øvrige 

aktiviteter vedrørende graduering og julefest. 

 

4. Bestyrelsesmiddag 

 

Vi bestræber os på at holde det første onsdag i december. Sted endnu ikke fastlagt. 

 



 
 

5. Medlemstal – Hvordan ser det ud? 

Nybegynder er lukket. Det var ikke blevet formidlet til Carsten, hvilket der skal følges op på. 

Minikarate er fortsat åbent. 

 

6. Kommende mødedatoer 

Kommende møder afholdes fortsat den første onsdag i måneden. 

 

7. Evt. 

Der skal følges op på måtteproblemstillingen. 


