Kampsports mødereferat

28. februar 2018

_____________________________________________________________________________________________________________

Sted: Jyllingehallen

Mødetid: 19.00

Bestyrelsesmøde

Tilstede:
Deltager

E-mail adresser

Nicolai Brenøe
Kenneth Thomsen
Heidi Støiholm
Claus Svenson
John E.F. Olsen
Michael Madsen

nbrenoe@webspeed.dk
kthomsen71@youmail.dk
hstoiholm@hotmail.com
claus@svenson.dk
jefo@live.dk
madsenover30@hotmail.com

Funktion

Telefonnr.:

Formand/Jiu-jitsu træner 26 82 38 10
Bestyrelsesmedlem
22 42 87 37
Sekretær
22 51 62 34
Bestyrelsesmedlem
40 50 90 00
Ungdomstræner kick
53 70 12 75
Bestyrelsesmedlem/
28 57 50 23
Kickboxingstræner
_______________________________________________________________________________________
Fraværende:____________________________________________________________________________
Erik Jensen
erik@sloth-jensen.dk
Jiu-jitsu træner
20 93 97 02
______________________________________________________________________________________

Pkt.

Beskrivelse

Vi startede ud med at se, hvor langt byggeriet er og kunne konstatere, at søjlerne der skilte forrum og
bagrum ad er fjernet. Vi er lidt bekymret for udluftningskanalerne, da de fylder meget og går meget langt
ned. Gulvet mangler stadig at blive lagt, så gulvniveauet vil komme højere op end det er nu. Nicolai må
høre ad om luftkanalerne bliver mindre i træningsrummet, da det ellers bliver svært, at løbe under dem for
en voksen mand eller at svinge med armene. Vægstykket ind mod GVK, som stikker ud i rummet mangler
stadig at bliver lavet om til stolpe. Nicolai har fået af vide af bygmester, at han ikke gider svare ham
længere på det samme spørgsmål. De har lovet, det nok skal blive til en stolpe.
Nicolai skal høre omkring hvad vej indgangsdøren går. Nicolai er overbevis t at den går ind i rummet, da
glasdøren ellers vil ramme betontrappen.
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Nyt fra trænerne
Jiu-jitsu
Jiu-jitsu sprang fastelavn over i år, da Nicolai var på ferie.
Der er nu 10 betalende medlemmer i alderen 9-13 år.
Kick – ungdom
Der kommer forældre ned som gerne vil hjælpe til. De hjælper mest egne børn og det er på
ingen måde på fast basis. Pia Sif er der ved at blive lavet børneattest på, da hun vil hjælpe
mere til. Pia har Bjørk og Sol, som træner på ungdomsholdet. Vi er OBS på det med
børneattester.
På trods af den kolde vinter, kommer der fortsat nye elever til, da det har været mere end
koldt inde i træningsrummet.
Kick – voksen
Der er gang i den på voksenholdet. Der kommer som regel tæt på 40 i ugens løb pr. træning
og 30 til lørdagstræningen.

Vi er stoppet med at reklamere af samme årsag. Vi kan ikke være i træningsrummet.
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Økonomi 2017
Der er en post der hedder ”containerleje”, som er fra dengang hallen brænde og JGI
opmagasinerede effekter i containere. Vi undrer os over, hvorfor vi skal betale for det? JGI
Kampsport havde ikke noget i containerne. Claus undersøger, om det er blevet godtgjort over
forsikringen i 2017. (Claus har efter mødet undersøgt det og containerleje er forkert konteret.
Det er 1800 kr. der er brugt på gæstetrænere til vores træningslejr).
Hallen brændte 10/7-14. Vi var på Baunegårdsskolen til august 2015. Derefter har vi været på
Drengehjemmet.
Vi synes at 2500 kr. i bankgebyrer er meget. Claus har det allerede på to-do listen, at kigge på
bankerne. (Claus har siden mødet oplyst, at der indeholdt i de 2500 kr. og er gebyr for skift af
kasser, hvilket han mener er på 500 kr., så den normale pris er ”kun” 2000 kr. Det er stadig
mange penge og han prøver, at undersøge hvad andre banker tager i gebyrer.)
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Retningslinjer
Nicolai spørger om vores retningslinjer er godkendt. John og Heidi har ikke modtaget det
endelige og Michael kan ikke godkende det.
Nicolai siger, at vi skal til at blive enige om dem og så følge dem.
Vi skal også overholde JGI’s retningslinjer, hvilket vi også mener at vi gør.
Claus og Michael har haft nogle kommunikationsproblemer. Deres kommunikation har
foregået over mail, hvilket ikke kan anbefales. Misforståelser er opstået. Vi skal blive bedre til
at ringe hinanden op og få forklaret, hvad vi mener i stedet for.
Der opstå en diskussion omkring Michaels budget til kæmperne, mere klarhed om hvad
kæmperne skal betale til stævner og hvad klubben betaler. Spørgsmålet omkring Michaels
budget til kæmperne var for stort til at kunne diskuteres på dette møde. Der er uenighed om
hvor stort beløbet til kæmperne skal være og at det er kompliceret at sætte regler op, når
antallet af kæmpere ikke er en konstant størrelse.
Claus tilføjer de rettelserne vi blev enige om i vores retningslinjer.
Vi blev også enige om, at vi skal være bedre til at søge hinandens hjælp fx til flybilletter til
udenlandske stævner.
Nicolai opfordrer til at vi får godkendt retningslinjerne.
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Conventus – Mobilepay
Claus har talt med Janni ang. regnskab 2017 + vores brug af Mobile Pay, som vi bruger til
kontingent betaling, salg i klubben og sociale arrangementer. Det viser sig at vi KUN skal
bruge Mobile Pay til salg i klubben.
Det betyder at ALT kontingent og alle vores sociale arrangementer SKAL betales via
Conventus. MobilePay skal bruges til salg af håndbind, tandbeskytter og ved salg til vores
stævne.
Claus har opdateret vores hjemmeside med info ang. kontingent. Prisen for kontingent
bliver automatisk justeret hver den første i hver måned, dvs. det også fungere for nye

medlemmer i løbet af sæsonen, hvilket er gode nyheder for os og har været hovedårsagen til
at vi begyndte at bruge MobilePay til delvis betaling af kontingent.
Fra nu af SKAL alle kontingent betalinger ske via vores hjemmeside, kommer der flere på
MobilePay vil Claus føre pengene retur med en kommentar om at betale via vores
hjemmeside. I dag kan man kun betale med dankort via Conventus, og der bliver arbejdet på
at aktivere MobilePay, så dette bliver aktiveret snarest muligt

Kenneth skal have adgang til Conventus til hjælp med betalinger.
Vi talte om at skrue prisen op på vores udgifter som sommerfesten, træningslejren,
kontingent osv. Vi starter med at ændre kontingentet for børneholdet fra 1.000 kr. til 1.200
kr./årligt. Kontingentet er dermed ens for børne- og voksenholdet. Begrundelsen er at vi i
forvejen er så billige.
Claus fremlagde en ny indmeldelsesblanket. Den blev godkendt med tilføjelse om
underskrivelsesfelt til kørselstilladelse for medlemmer under 18 år og tilladelse til at tage
billeder af elever i forbindelse med træning og bruge det på Facebook osv.
Conventus og sociale arrangementer
Alle vores sociale arrangementer i klubben SKAL nu også betales via Conventus. Claus har
opdateret kalenderen på forsiden af vores hjemmeside med ”tilmeld” knapper for
sommerfest, træningslejr og julefrokost (andre kan hurtigt tilføjes som Xjump osv)
Man kan ikke tilmelde sig endnu, da Claus skal have mere info om disse arrangementer som
pris, dato tilmeldings start + slut osv. Når man klikker på ”tilmeld” skal man via sin Conventus
konto tilmelde og betale, den pris vi bliver enige om. Claus har mulighed for at sætte forskellig
pris for ungdom, voksen, træner, bestyrelsen osv.
F.eks. hvis vi bliver enige om at bestyrelsen ikke skal betale for julefrokost, så skal de stadig
tilmelde sig via ”tilmeld” knappen, men prisen for folk i bestyrelsen er sat til 0 kr. På denne
måde er det kun registreret medlemmer som kan tilmelde sig arrangementerne.
På denne måde vil alt indbetaling bliver registreret på korrekt konto nr. i vores regnskab med
det samme, og vi undgår fejl på denne måde.
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Evt.
E-mail til regnskab – kun for Claus!
Michael spørger Claus, hvorfor han ikke må få adgang til e-mailen (info@jyllingekickboxing).
Han vil gerne kunne gå ind og kigge mails omkring stævner og ikke være afhængig af at Claus
sender dem videre til Michael. Claus siger, at det ikke er for at holde noget hemmelig, men
udelukkende er af praktiske årsager. Hvis fx flere har adgang, kan andre end ham have åbnet
e-mails med betalinger, som Claus så kan misse.
Claus har allerede oprettet ny mail til Michael, hvor alt angående stævner kommer ind på.
DKF er informeret og er begyndt, at sende mail til michael@jyllingekickboxing.dk.
Hjemmesiden er opdateret.
Mødesnak til andre medlemmer
Michael er blevet kontaktet af et medlem, som har fået af vide, at der var blevet talt om
medlemmet på et af vores bestyrelsesmøder. Michael opfordrede til, at vi ikke taler med
medlemmerne om, hvad vi taler om på møderne.

Mandskabsliste
Vi skal have lavet en liste over samtlige trænere, hjælpetrænere os v. Det er noget
skatteteknisk.
Michael stiller op til formandsposten
Michael oplyser, at han stiller op til formandsposten.
Nicolai oplyser, Michael at han ikke kun skal tænke på kickboxing, men også skal være tage sig
af jiu-jitsu. Det var Michael klar over og indstillet på.
Km – godtgørelse
Claus forslår, at vi dropper km penge og alle får 5.700 kr. i stedet for i godtgørelse. Derved vil
Michael og Nicolai ikke skulle skrive km ned og indsende dem til Claus hver måned, som så
skal behandle på oplysningerne.
Michael og Heidi er i mod, da det er mange penge i budgettet. Heidi kan ikke forstå, hvorfor vi
endnu engang skal tage emnet op, når vi har aftalt først at tage emnet op, når vi var tilbage i
hallen.
Michael vil have pengene for kørte km, men kun på den halve sats af, hvad han kan få. John
og Heidi vil ikke have penge for frivilligt arbejde.
John kan ikke se, hvordan der skulle blive råd til det, set ud fra at budgettet kun har 10.000 kr.
i overskud.
Claus forslår, at Michael og Nicolai får godtgørelse i stedet for km penge. Det går op med km
pengene og at han og Kenneth, så får 5.700 kr. for deres arbejde, som de eneste. Det er
meget tæt på de 10.000 kr., som overskuddet lyder på. Michael siger, vi må se om vi kan finde
ud af noget. Claus overvejer om det er arbejdet værd. Han synes, han ligger mange timer i det
og kampene med Michael, hjælper heller ikke på lysten til at fortsætte.
Der er på ingen måde enighed om dette emne om godtgørelser. Jyllingehallen skal lukke og vi
er nødt til at afslutte mødet.
Jyllingehallen rykker dato for vores flytning
Nicolai oplyser, at Jyllingehallen endnu engang flytter datoen for hvornår vi kan flytte tilbage
til hallen. Datoen er nu i august. Resten af hallen åbner til maj.
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Næste mødedato
Næste møde er medlemsmøde i den 11. april 2018 på Drengehjemmet. Mødetidspunktet ikke
fastlagt.

Stolperne er væk og der er åbnet op ind til forrummet

Udsugnings
kanaler.

