
 
 

foreningen 

Ishøj karate klub 
V/ PETER RØMER 

SVENSTRUPVEJ 20 

2665 VALLENSBÆK STRAND 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 4. juni 2019 

 

Tilstedeværende: Carsten, Anne, Jens og Peter 

Afbud/Ikke mødt: Lene og Bo 

 

Faste punkter: 

Godkendelse af referat fra sidste møde: 

Referat fra sidste møde blev godkendt. 

 

Næste møde: 

Næste møde afholdes efter skolesommerferien. Dato blev ikke udpeget på dagens møde. 

 

 

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. Graduering/sommerfest 

3. Evt. 



 
 

 

1. Økonomi 

Stævne bilag skal afleveres inden 30 dage fra et givent stævne er overstået. Nødvendigt med 

henblik på at opnå økonomisk overblik. 

 

2. Graduering/sommerfest 

Graduering: 

Måtter skal hentes ned fra loftet senest torsdag d. 13/6. Carsten og Peter har kontaktet 

halpersonalet. Borde og stole er bestilt. 

Michael sørger for morgenbrød til trænere og hjælpetrænere doneret af Støtteforeningen. 

Anders fra Støtteforeningen leverer sandwich (på klubbens regning). 

Trænere flytter udøvere videre til højere graduerede hold, for dem der er klar til det. 

 

Sommerfest: 

Drikkevarer købes af Peter. Da der ikke er en forpagter i cafeen, bedes vores gæster efter 

behov selv medbringe kaffe eller te. Det vil blive præciseret i invitationen. Øvrige 

drikkevarer sørger Peter for. De vil blive solgt til rimelige priser. 

6 gavekort til hjælpetrænere købes af Anne. 

Klubben sørger for service og borddækning. 

 

3. Evt. 

 

- Opfølgning fra sidste møde: 

o Lokaler for hele juni er tildelt. 

o Bo ønsker tidlig sæsonstart i august. Det er søgt og tildelt pr. 1. august. Det 

gælder træningstider fra mandag til torsdag fra 19-21. Det gælder frem til normal 

sæsonstart d. 12. august med de sædvanlige træningstider, der er at finde på 

klubbens hjemmeside – Følg dette link. 

- Som afslutning på 1. halvår samles overblik over udgifter for eliten. 

- Gradueringsdato vinter foreslås til d. 7/12 for alle hold med undtagelse af minikarate, der 

foreslås afholdt d. 14/12. 

http://www.ishojkarateklub.dk/side.asp?ID=29822

