Kampsports mødereferat

28. maj 2018

_____________________________________________________________________________________________________________

Sted: Spraglehøj

Mødetid: 20-22

Bestyrelsesmøde

Tilstede:
Deltager
E-mail adresser
Funktion
Telefonnr.:
Michael Madsen
madsenover30@hotmail.com Formand/træner
28 57 50 23
Claus Svenson
claus@svenson.dk
Kasserer
40 50 90 00
Heidi Støiholm
hstoiholm@hotmail.com
Sekretær
22 51 62 34
Erik Jensen
erik@sloth-jensen.dk
Jiu-jitsu træner
20 93 97 02
Nicolai Brenøe
nbrenoe@webspeed.dk
Jiu-jitsu træner
26 82 38 10
_______________________________________________________________________________________
Fraværende:____________________________________________________________________________
John E.F. Olsen
jefo@live.dk
Ungdomstræner Kickboxing
53 70 12 75

Pkt.

Beskrivelse
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Indledning
Indledningsvis opfordrede Michael os til at se fremad og tage den lidt med ro.
Claus kunne godt tænke sig at mødeindkaldelsen kommer på en vedhæftet fil, som vi kan
gemme i mailsystemet, at indkaldelserne er bygget op på samme måde hver gang med ting vi
skal igennem og en liste til sidst i referatet, hvor man kan se hvem der har påtaget sig hvilke
opgaver.
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Flytning til hallen
Vi oprettede et udvalg med Nicolai, Erik og Claus (og Michael på sidelinjen), som tager sig af
flytningen tilbage til Jyllingehallen. Erik laver opslag til medlemmerne, om hvem der har lyst til
at være med i udvalget.
Michael og Nicolai spørger til HB-mødet den 13. juni 2018, hvornår vi kan komme ind i ”vores”
lokale i Jyllingehallen + om vi selv må lave/skære hul i det op murret stykke væg i lokalet.
Jiu-jitsu holder sæsonafslutning d. 26. juni og starter op igen d. 14. august i Jyllingehallen.
Kickboxing beslutter sig efter HB-mødet d. 13. juni, om hvornår de holder lukket.
Claus kunne godt tænke sig, der var en lille pause så medlemmerne fornemmer at sæsonen er
slut og en ny starter. Det vil være nemmere at få medlemmerne til at betale kontingentet for
den nye sæson.
Budgettet fra flytningen skal vendes med bestyrelsen.
Vi talte om at lave en ønskeliste medlemmer kunne skrive hvad de godt kunne tænke sig det
nye sted. Det kan være farligt med sådan en liste, da medlemmer kan blive skuffet, hvis
ønskerne ikke opfyldes. Heidi kunne godt tænke sig et nedtællingsur på væggen, som de har i
Kickboxing Academy. Udvalget finder ud af hvad de synes skal gøres med ønskesedlen.

Ferie:
Nicolai uge 28, 29, 30,
Claus: uge 29, 30, 31
Erik: 29, 30, 31 og halvdelen af uge 28
Michael: 30, 31
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Tvisten. Hvordan kommer vi videre.
Lene Lindberg Nielsen har sat tvisten i JGI Kampsport på dagsordenen til HB-mødet den 13.
juni 2018
Heidi har kigget på de 2 mails hun har skrevet efter medlemsmødet og har brug for feedback
på, hvor det er Nicolai og Claus synes det går galt. Heidi forklarede, at hun på det
tidspunkt, da mailene er skrevet troede, at det konstituerende møde også skulle være
underskrevet og afleveret inden de 14 dage efter medlemsmødet.
Nicolai, Claus og Heidi fik talt sammen om det. Claus kigger mailene, og vil vende tilbage til
Heidi (pr. telefon/mødes)
Hvor vidt vi skal være 7 medlemmer eller 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter og
hvordan vi gør det, må tages på næste møde.
Nicolai og Michael skal spørge til HB mødet om bestyrelsen selv bestemmer/afgører, hvordan
sammensætning er, eller om det er medlemmerne der bestemmer det på medlemsmødet.
Heidi laver spørgsmål til HB-mødet med de ting hun godt kunne tænke sig at få uddybet eller
bedre beskrevet i vedtægter og forretningsorden.

03

Mødedato:
Næste møde bliver 25. juni kl. 20 på Spraglehøj.
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Evt.
Databeskyttelsesloven
Erik fortalte, at foreninger også er underlagt den nye databeskyttelseslov, så vi må ikke have
noget liggende på skrift, pc, mail med personlige oplysninger, der er ældre end 3 eller 5 år
(det var der lidt usikkerhed om). Erik ved vist mest om dette, så Erik laver oplæg om
databeskyttelsesloven til en af de møder som kommer.
Conventus er bygget op, så den selv sletter de data, som den ikke må gemme.
Facebook
Facebook siden ændres til Jyllinge Kampsport og Nicolai bliver medadministrator på siden.
Erik meldes til, hvis han synes behovet er der.
Forslag til reklame af Jiu-jitsu: Nicolai og Erik finder ud af om de vil have Michael skal lave 4
eksempler på reklame/kom til træning-opfordringer, som Jiu-jitsu kan lægge ud selv eller om
Michael skal skrive reklamer/kom til træning-opfordringerne. Hvis Jiu-jitsu vælger
sidstnævnte, skal de huske, at give Michael besked om det, hvis der en dag ikke er træning.

Jiu-jitsu på kalenderen
Aktivitetsudvalget har haft talt om Jiu-jitsu’s aktiviteter også skal ind på aktivitetskalenderen.
Nicolai vil give besked på hvilke aktiviteter de har udover sommerafslutningen
Oplysning om flere møder om året
Michael fortalte, at han vil indkalde til at vi mødes oftere, så vi kan få kigget på nogle af de
ting, som står på det forslag til evt. fremtidige dagsordner, som blev vedhæftet ved sidste
møde.
Erik pointerede, at så kunne det være at vores møder heller ikke behøvede at være så lange
og at vi havde mindre brug for at kommunikere over mail, da det er de færreste ting, der er så
presserende, at de ikke kan vente til næste møde.
Møderne kan justeres med tiden, hvis vi kan se det er for
Klubtøj
Forhandleren af vores tøj vil gerne af med Puma, som vores træningsdragter er i. Puma fås
kun på bestilling. Han kan få fat i alle mærker, de skal bare bestilles. Han har dog altid mærket
”Kraft” hjemme.
Claus forslog at vi laver en lodtrækning mellem dem som har betalt kontingent inden d. 1.
august 2018. Det udtrukket lod vinder en af de nye t-shirts.
Tøj udvalget består af Claus og Heidi. Peter er prøveklud af det nye tøj.
Vi blev enige om gøres tøjet mere ens i mellem jiu-jitsu og kickboxing .
På fronten til venstre (ved hjertet) er Jiu-jitsus sparke silhuet. Ovenover står jgi-kampsport.dk
og ovenover igen kan ens navn påføres, hvis man ønsker det
Aller øverst på ryggen kan skrives ”Coach” eller dit navn. Under Coach/navn står Jyllinge
Kickboxing og nede på ryggen Jui-jitsu. I midten genbruger vi kicks silhuet af personer der
sparker.
Vi skal have fundet et bedre sted til vores sponsor. Evt. som Michaels træningsoverdel.
Shorts: Da det kun er kick, der bruger shots, det det samme som nu.
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Opgaver:
Erik laver oplæg om databeskyttelsesloven til en af de kommende møder.
Erik laver opslag til medlemmerne til ophængning i træningslokalet, om hvem der vil med i
Flytte tilbage til Jyllingehallen-udvalget.
Nicolai giver aktivitetsudvalget besked om hvilke aktiviteter Jiu-jitsu holder resten af året
Nicolai og Michael: spørge til HB-mødet, hvornår vi kan komme ind i lokalet i Jyllingehallen+
Må vi selv skære hul i væggen
Nicolai og Michael skal spørge til HB mødet om bestyrelsen selv bestemmer, hvordan
sammensætning er, eller om det er medlemmerne der bestemmer det på medlemsmødet.
Claus ændrer facebook siden til Jyllinge Kampsport

Claus får gjort så det er Kampsport der skriver ved officielle ting og ikke Michael.
Claus skal vende tilbage til Heidi omkring mailene efter medlemsmødet pr. tlf./mødes
Claus sender tøjfarver og tøjkollektion til Michael og Heidi.
Heidi laver spørgsmål til HB-mødet med de ting hun godt kunne tænke sig at få uddybet eller
bedre beskrevet i vedtægter og forretningsorden.

