
foreningen 

Ishøj karate klub 
V/ PETER RØMER 

SVENSTRUPVEJ 20 

2665 VALLENSBÆK STRAND 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 10. september 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 ved først komne lejlighed. Dato afstemmes pr. mail. 

 

 

Stævner: 

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

 

Sociale arrangementer: 

Graduering afholdes d. 14. december. Det gælder for alle hold med undtagelse af minikarate, hvor 

der afholdes graduering ugen inden d. 7. december. Se mere under kalender på klubbens 

hjemmeside. 

 

Primære punkter på dagens møde: 

1. Økonomi og budgetopfølgning 

2. Træningslejr 

3. 2i 

4. Graduering/julefest 

5. Evt. 

 



1. Økonomi og budgetopfølgning 

Andet halvår af 2019 er godt i gang, og der er allerede brugt en del penge på stævnetilskud. 

Det presser i særlig grad klubkontoen, da det er kendt, at der er forestående udgifter på vej. 

På den positive side ved vi, at elitetilskud fra august er på vej, om end det ikke er blevet 

behandlet endnu, men… 

På udgiftssiden ved vi, at der er udgifter på vej i forhold til stævnedeltagelse i Japan. Bo 

bedes bidrage til at opnå overblik over denne udgift. Tidligere i år er det aftalt, at der 

månedligt afsættes 100 € til Antonio (træner fra Spanien). Da der også forudses rejseudgifter 

til stævneaktivitet i Polen og Chile, så ser bestyrelsen sig nødsaget til midlertidigt at sætte 

alle former for tilskud i bero. 

Det vil gøre sig gældende indtil en samlet bestyrelse har aftalt den økonomiske linje for 

resten af året på næste bestyrelsesmøde. Tilskud og kontingentindtægter står ikke mål med de 

stigende udgifter, der knytter sig til vores udøveres stævneaktivitet. Vi er nødt til at 

tydeliggøre, at vi kan få vanskeligt ved at betale de næste regninger, og den situation er 

uholdbar! 

 

2. Træningslejr 

Årets træningslejr var velbesøgt med ca. 60 deltagende. Rammerne var fantastiske med god 

mad, masser af træning, godt vejr og besøg fra Ishøj Kommune. Michael og Marlene 

fortjener stor ros for den kæmpe indsats de har lagt i den pågældende weekendens 

kæmpearrangement. 

Marlenes indsats gav den klare gevinst, at Carsten kunne koncentrere sig om træning og ikke 

behøvede at bekymre sig om, hvem der gjorde det næste måltid klart. 

Michael indsats var mangeartet og inkluderede blandt andet en gæstevisit af en højt gradueret 

judokæmper. Han havde også inviteret Ishøj Kommune, der var repræsenteret ved 1. 

viceborgmester Sengül Deniz. Rammerne havde Michael gjort vildt meget ud af. Blandt 

andet med flotte velkomstbannere og en lækker t-shirt til alle deltagere. Fantastisk 

arrangement! 

 

3. 2i 

 

Carsten orienterede om nyt fra seneste 2i møde. Emnerne var mange. Der er åbnet ny cafe. 

Der laves nye kunststofbaner til fodbold og beach volley har ligeledes fået en ny bane. 

 

Publikationen med overblik over idræt i Ishøj i papirudgave er sat i bero. 

 

Fritidsmessen er netop afholdt og klubben var repræsenteret ved Peter Rømer. 



 

Jens fremsender løbende bilag for tilskudsberettigede stævner. 

 

4. Graduering/julefest 

Den 14/12 afholdes graduering i Hal III med deltagelse af alle hold med undtagelse af 

minikarate, der afholder graduering ugen inden d. 7. december. Se mere under kalender på 

klubbens hjemmeside. 

Julefest afholdes 14/12, hvilket er lagt i kalender uden yderligere detaljer på nuværende 

tidspunkt. 

 

5. Evt. 

 

- Intet under dette punkt. 


