
 
 

foreningen 

Ishøj karate klub 
V/ PETER RØMER 

SVENSTRUPVEJ 20 

2665 VALLENSBÆK STRAND 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 3. april 2019 

 

Tilstedeværende: Carsten, Anne, Jens, Lene 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 onsdag d. 1. maj. Trænermøde kl. 17:00 og bestyrelsesmøde kl. 19:00. 

 

 

Stævner: 

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

 

Sociale arrangementer: 

Graduering afholdes d. 15. juni. Gælder for alle hold med undtagelse af minikarate, der afholder 

graduering d. 22. juni. Se mere under kalender på klubbens hjemmeside. 

 

Primære punkter på dagens møde: 

1. Økonomi 

2. Generalforsamling 

3. Evt. 



 
 

 

1. Økonomi 

Vi diskuterede kort, at udenlandske betalingskort koster os mere og mere, da gebyrerne er 

stigende. Vi kunne opfordre klubbens medlemmer/forældre til at undlade at betale med 

udenlandske betalingskort. Det er bestyrelsens opfattelse, at en del familier har brug for 

kredit, hvorfor de vælger at betale med fx MasterCard. Da det forudses som en umulig 

opgave at få alle til at betale med Dankort, så ses det som en løsning at hæve kontingentet, 

hvilket bestyrelsen overvejer at stille forslag om i forbindelse med næste års 

generalforsamling. 

Brug af elitemidler blev diskuteret. Når eliten deltager i stævner, så bruges elitemidler først. 

Når puljen er brugt, så bruges klubbens øvrige midler  

Betaling af 1. rate til flere stævner betales ikke rettidigt. Betalingen er blandt andet opdelt for 

at opnå billigere flybilletter og i øvrigt danne sig et billede af, hvor mange der ønsker at 

deltage. Der skal desuden bestilles hotelværelser med mere. Det er vigtigt med klarhed over 

antal deltagere. Ikke mindst med træner/coach vinkel, da klubben skal være tilstrækkeligt 

repræsenteret, så vores udøvere får den fornødne hjælp og bevågenhed ved stævner og rejsen 

dertil. Af samme årsag skal første rate betales, når tilmeldingssedlen afleveres. Og 

tilmeldingen er bindende. 

 

2. Generalforsamling 

Dato for afholdelse. Peter har i forhold til dagens møde ønsket at diskutere, om vi skal ændre 

i klubbens vedtægter angående afholdelse af klubbens generalforsamling. I 2019 har der i 

forhold til diverse ansøgninger været et ønske om at stå med et tidligt godkendt regnskab fra 

det forgangne år. Konklusionen blev dog, at vi ikke kan levere det meget hurtigere end vi har 

gjort det i år. Vi stiller ikke forslag om ændring af vores vedtægter (der foreskriver, at GF 

skal afholdes i 1. halvår). I stedet skal vi via årshjul fokusere på at få et revisorgodkendt 

regnskab tidligt på året for herefter at indkalde til en tidlig GF. 

 

3. Evt. 

 

- Elitestævner skal annonceres på klubbens hjemmeside. 

- Carsten og Peter vil kigge på gradueringspensum til voksenholdet, der gang på gang 

giver anledning til diskussion. 

- Træner og hjælpetræner poster kigges der på. Christian har udfordringer med blandede 

arbejdstider og der mangler en hjælpetræner på både minikarate og nybegynder. 


