
 
 

foreningen 

Ishøj karate klub 
V/ PETER RØMER 

SVENSTRUPVEJ 20 

2665 VALLENSBÆK STRAND 

 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 7. november 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 tirsdag d. 4. december kl. 17:00 i cafeen. Peter følger op på bestilling. 

 

Budgetopfølgning: 

Intet under dette punkt. Se mere under punkt 1. 

 

Stævner: 

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

 

Sociale arrangementer: 

Graduering og juleafslutning afholdes 8. december. Graduering for minikarate afholdes d. 15. 

december. 

 

 



 
 

Primære punkter på dagens møde: 

1. Økonomi 

2. Overblik over resterende aktiviteter i 4. kvartal 

3. Graduering og julefest 

4. Bestyrelsesmiddag 

5. Evt. 

 

1. Økonomi 

Forbundstilskud til julefesten er udbetalt. 

Kommende udgifter. Der er udgifter forbundet med VM, der foregår lige nu. Herefter sender 

klubben 3 deltagere til nordiske mesterskaber og sæsonen afsluttes med Venice Cup som 

sidste stævne. 

Jens har sendt afregning til 2i for Polen og Tjekkiet. Kaizen Open søges snart. 

Der er også en del udgifter forbundet med den kommende graduering og julefest. 

 

2. Overblik over resterende aktiviteter i 4. kvartal 

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

på klubbens hjemmeside. 

Der er 3 stævner tilbage i år plus graduering og julefest, der behandles under næste punkt. 

 

3. Graduering og juleafslutning 

Følgende aktiviteter skal varetages: 

 Dato for hvem der er udtaget til graduering skal udmeldes snarest og senest d.17/11. 

Der skal også være tid til tilmelding/betaling. Peter orienterer trænerne. 

 Holdlister til brug for udtagelse udskrives/uddeles (Peter). 

 Drikkevarer og sandwich bestilles (Peter). 

 Måtter bestilles af Peter. 

 

 Julelotteri. Jens køber lodder, mens der skal følges op på, hvem der køber gevinster. 

Evt. støtteforeningen. 

 Slikposer (Jens). 

 Gavekort. Anne køber 12 gavekort til bedste udøvere på klubbens respektive hold. 



 
 

 Et tilsvarende antal fighterpokaler bestilles. 

 Gavekort til hjælpetrænere af 200 kr. købes der 8 stk. af (Anne). 

 

4. Bestyrelsesmiddag 

 

Afholdes tirsdag d. 4. december kl. 17:00 i cafeen. 

 

5. Evt. 

 

- Tidsplan for graduering 

- Minikarate børn og forældre skal inviteres til juleafslutningen d. 8. december. 

- Trænerteamet vil foreslå, at Gert træner minikarate d. 8/12, mens alle øvrige hold er til 

graduering. 


