
foreningen 

Ishøj karate klub 
V/ PETER RØMER 

SVENSTRUPVEJ 20 

2665 VALLENSBÆK STRAND 

 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 8. januar 2020 

 

Tilstedeværende: Carsten, Jens, Lene, Bo og Peter 

Afbud/Ikke mødt: Anne 

 

Faste punkter: 

Godkendelse af referat fra sidste møde: 

Referat fra sidste møde blev godkendt. 

 

Næste møde: 

Næste møde afholdes onsdag d. 5/2 kl. 19:00. Trænermøde kl. 17:00. 

 

Stævner: 

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

 

Sociale arrangementer: 

Intet under dette punkt. 

 

Dagsorden: 

1. Stævneoversigt 

2. Holdsport 

3. Fastelavn 

4. Get2Sport 

5. Graduering 

6. Træningslejr 

7. Generalforsamling 

8. Evt. 



 

1. Stævneoversigt 

Alle stævner skal lægges i kalender. Carsten omtalte alle planlagte stævner for 1. halvår, der 

omfatter 9 konkurrencestævner og 2 breddestævner. 

Bo forelagde følgende plan angående Katrine: 

12/2 – 16/2 Dubai Karate1 

26/2 – 1/3 Salzburg Karate1 

25/3 – 29/3 Senior EM i Baku 

15/4 – 19/4 Madrid Karate1 

6/5 – 10/5 OL kvalifikationsstævne i Paris 

19/6 – 21/6 Istanbul Karate1 

24/6 – 28/6 Paris Karate1 

 

2. Holdsport 

Peter Rømer og Michael Desbo Riel kigger for øjeblikket på alternativer til nuværende 

hjemmeside løsning. Voksenholdet er inviteret som test deltagere, hvilket medfører nogle 

beskedne månedlige udgifter, da regningen baserer sig på antallet af brugere. 

Der gennemføres ikke et skift af platform uden accept fra kasserer og formand. 

 

3. Fastelavn 

Fastelavn afholdes d. 16/2. Vinterferien placerer sig lidt skævt i forhold til Idrætscenterets 

åbningstider. Stor stævneaktivitet d. 23/2 er også medvirkende til behovet for flytning af 

arrangementet. 

 

4. Get2Sport 

Carsten, Michael og Peter har holdt møde med Nanna fra Dansk Karate Forbund om 

muligheden for at blive en del af Get2Sport, der blandt andet har til formål at få flere børn 

fra udsatte boligområder til at dyrke sport. 

 

5. Graduering 

13/6 afholdes graduering for alle hold med undtagelse af minikarate, der afholdes d. 20/6. 



6. Træningslejr 

Trænerstaben har givet accept i forhold til at arbejde videre med afholdelse af træningslejr 

sidst i august 2020. 

 

7. Generalforsamling 

Generalforsamling afholdes d. 4/3 kl. 19:00. Peter kontakter Anne angående afslutning af 

regnskab. Revisor (Heidi) kontaktes ligeledes for at annoncere datoen og advare om, at der 

er arbejde på vej. 

 

8. Evt. 

 

- Børneattester. Peter løser denne opgave. 

- Elitetilskud. Jens mindede om, at der skal afleveres ansøgning pr. 1/2. 

- Carsten efterspørger accept for at trænere får betalt ny klub t-shirt, plus rejseoverdelen til de 

trænere, der deltager i stævneaktiviteter. Bestyrelsen godkendte denne udgift. 


