
 
 

foreningen 

Ishøj karate klub 
V/ PETER RØMER 

SVENSTRUPVEJ 20 

2665 VALLENSBÆK STRAND 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 4. december 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 onsdag d. 6. februar 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: 

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

december. 

 

 



 
 

Primære punkter på dagens møde: 

1. Økonomi 

2. Graduering og julefest 

3. Evt. 

 

1. Økonomi 

Kommende udgifter. Der er udgifter forbundet med Venice Cup som sidste stævne i år. 

Frikøb af trænere blev vendt på mødet, da flere trænere holder fri uden løn i forbindelse med 

stævner, når de ikke har flere feriedage tilbage. Procedure herfor skal diskuteres. Der skal 

være rene linjer i forhold til SKAT. 

Graduering og julefest løber rundt. 

Træneraflønning udbetales i det omfang, det er muligt i forhold til klubbens økonomi. 

 

2. Graduering og juleafslutning 

Følgende aktiviteter skal varetages i forhold til graduering: 

 Anne sender tilmeldingslister hurtigst muligt, og sørger for en udskrift til Kirsten. 

 Drikkevarer og sandwich er bestilt. 

 Måtter er bestilt og lægges fredag aften. 

 

Følgende aktiviteter skal varetages i forhold til juleafslutning: 

 Julelotteri. Jens har købt lodder. Støtteforeningen har købt gevinster. 

 Slikposer bestilles af Jens. 

 Service, paptallerkener med mere sørger Jens for. 

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

 Et tilsvarende antal fighterpokaler er købt. 

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

 

Graduering for minikarate afholdes d. 15/12 kl. 10:00. 

 

 



 
 

3. Evt. 

 

- Bo orienterede om kommende opgaver i relation til Dansk Karate Forbund. 

- Ide til en ny gradueringsform blev fremlagt af Carsten. 

- Holdene skal justeres i forbindelse med årsskiftet. 

- Sæsonafslutning for de sidste 2 uger i år lægger Carsten en plan for. Hold øje med 

hjemmesiden. 

- Stævnekalender for 1. halvår af 2019 planlægges i juleferien. 

- Sæsonstart efter nytår bliver lørdag d. 5/1 2019. 

- Bo foreslog tur til U21 EM d. 8/2 – 10/2. Vi har ingen deltagere, men det kunne være 

spændende at komme over og kigge. Der er ikke truffet beslutning om, at klubben tager 

af sted. 

- Elitetilskud skal søges. 


