
foreningen 

Ishøj karate klub 
V/ PETER RØMER 

SVENSTRUPVEJ 20 

2665 VALLENSBÆK STRAND 

 

Bestyrelsesmøde mandag d. 2. december 2019 

 

Tilstedeværende: Carsten, Anne, Jens, Lene, Bo og Peter 

Afbud/Ikke mødt: 

 

Faste punkter: 

Godkendelse af referat fra sidste møde: 

Referat fra sidste møde blev godkendt. 

 

Næste møde: 

Næste møde mangler afklaring. Tirsdag d. 7/1 nævnes som et forslag! 

 

 

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. Træner aflønning 

3. Graduering/julefest 

4. Evt. 

 



1. Økonomi og budgetopfølgning 

Alle stævner skal lægges i kalender. Dette gælder også for stævner, der vedrører Katrines vej 

mod OL. Stævneaktivitet skal være kendt med henblik på at kunne estimere udgifter. 

Alle udøvere har en egenbetaling, der skal betales forud for hvert stævne udøveren deltager i.  

Stævneaktivitet afregnes hurtigst muligt efter hjemkomst med henblik på at søge og opnå 

tilskud via 2i. 

 

2. Træner aflønning 

Alle trænere tildeles højest mulige tilskud inden for rammerne af, hvad økonomien tillader. 

Anne varetager opgaven inden årets udgang. 

 

3. Graduering/julefest 

Den 14/12 afholdes graduering i Hal III (start kl. 09:00) med deltagelse af alle hold med 

undtagelse af minikarate, der afholder graduering ugen inden d. 7. december (start kl. 10:00). 

Se mere under kalender på klubbens hjemmeside. 

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

gradueringen d. 14/12. Peter skal blot have en liste over minikaratebørn torsdag aften/fredag 

morgen denne uge. 

Julefest afholdes 14/12, hvilket er lagt i kalender. 

Fadølsanlæg Lene. Fustage Jens plus øvrige drikkevarer. Øl, vand, kaffe og te. 

Sandwich bestiller Peter. 

Årets fighter priser. Anne køber gavekort. Antal 12 * 500 kr. plus 5 * 200 kr. 

Ret Brian til assistenttræner. 

Medaljer har støtteforeningen allerede taget sig af. 

Amerikansk lotteri afholdes. Lodder Jens/Michael? Peter sender en mail mhp. afklaring. 

Duge, servietter og service tager Jens sig af. 

Borde, stole og måtter. Peter. 

 

4. Evt. 

 

- Intet under dette punkt 


