Kampsports mødereferat

25. juni 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
John E.F. Olsen
jefo@live.dk
Ungdomstræner Kickboxing
53 70 12 75
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:____________________________________________________________________________

Pkt.
01

Beskrivelse
Hvordan går det i afdelingerne?
Jiu-Jitsu: Der har været 2 gradueringer. Det gik fint. Resten af holdet var ikke klar til
graduering, så det bliver i næste sæson.
Der er sommerafslutning i morgen for børne-, ungdom- og voksenholdet. Det holdes hjemme
hos Erik.
Michael opfordrede til at tage flere billeder og lægge dem op på facebook.
Kick børne- og ungdom: Der er mange til træning, men er også pletvist ramt af sommer, is og
strand med familie. Det er umuligt at forudse, hvad der tricker om der kommer mange eller
ej.
Kick voksen: Det går godt. På trods af sommer kommer der ml 22-30 stk. til træningerne.
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Økonomi
Fra januar har vi haft 250. 000 kr. Det er mange penge. Vi afventer og ser hvordan økonomien
ser ud efter flytningen.
Vi kan aflyse og booke hallen med en 14 dages frist.
Lokaletilskuddet stopper. Vi får det sidste til 4. kvartal. Claus er dog ikke helt sikker og må
undersøge det for at være helt sikker.
Heidi spørger Claus om han kender til andre deadlines der skal overholdes. Det gør han ikke.
Han kendte heller ikke til den om træningstimerne.
Vi må spørge Janni- JGI kontoret om hvilke deadlines der er, så Michael ikke bliver ringet op
på sit arbejde og skal aflevere oplysninger i løbet af et par timer, som han ikke har en chance
for at vide noget om.
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Nyt fra HB mødet
Chasen - Vi venter på et referat fra HB mødet for afgørelsen.
Heidi spurgte til de andre spørgsmål som Michael og Nicolai havde med til HB
Michael og Nicolai fik svar på at vi kan komme ind i hallen d. 23/7 og at vi ikke må fjerne

vægstykket i træningsrummet, da det er en bærende væg. Resten af spørgsmålene var der
ikke tid til.
Michael fortalte at GVK´s husleje bliver dyrere, da hallens budget for byggeriet ikke har holdt.
Han har derfor spurgt om det var muligt, at købe sig til noget af GVK´s plads i kælderen. Det er
fortsat ikke muligt.
Vi har ventet på HB afgørelse om svaret omkring mobilepay, da vi har medlemmer som ikke
har et Dankort. Det betyder, at de medlemmer som ikke har Dankort ved betaling af
kontingent, betaling til arrangementer mv skal finde en der vil lægge ud for dem og derefter
overføre pengene. HB havde spørgsmålet oppe om indføring af mobilepay. Der var for stor
uenighed i HB. Formand Lene vil arbejde videre med spørgsmålet.
Der er 2 udgaver af Conventus. (Den må du lige forklare igen, Claus )
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Nyt fra flytte udvalget
Erik har lavet plakat til Vibesøvej, hvor medlemmerne kan melde sig på 2 hold
Hold 1 klargør hallen (tjekke måtter og finder ud af hvilken rengøring der er passende i
henhold til evt. svampesporer).
Hold 2 flytter fra Vibesøvej til Jyllingehallen.
Sedlen sættes op i aften d. 25/6-18 af Nicolai.
Der er en udfordring omkring hvad vi gør med udstyr, da selve flytte-udvalget er på
sommerferie. Alternativet er, at det må blive, når vi har flyttet vores ting derover. Dem, som
er på hold 1 og 2 må vælge en tovholder, som står for deres hold.
Michael har fået lavet aftale at vi køber spejle samme sted som GVK og får mængderabatten.
Michael sørger for spejle.
Jiu-jitsu vil gerne have et gardin eller anden løsning, så deres elev ikke kan se spejlene. Der er
enighed om, at det venter til vi er kommet tilbage.
Michael fortalte, at det er smartes at spejlene kommer på den lange led. Hvis spejlene sidder
på den korte led kan dem som træner se evt. forældre, kæreste og andre gæster der kigger på
i spejlene.
Vi holder flytte-udvalgsmøde torsdag d. 5. juli kl. 19.30. Dem som kan komme fra bestyrelsen
kommer. Pt. er det Erik, Nicolai, John, Michael og Heidi. Erik er mødestyrer.
Nicolai ligger ud om mødet og sedlen med hold 1 og 2 på Conventus. John ligger det ud på
Facebook.
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Nyt fra Tøj-udvalget
Der er bestilt tank tops og t-shirt til Peter.
Søren vil gerne være med i Tøj-udvalget og skal have samme mail som Peter
Vi skal have nogle bomuldsløsninger. Det skal ikke være polyester det hele.
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Træningstider
Kickboxing har spurgt Jiu-jitsu om de vil rykke deres træningstider frem, så børne kick kunne
få deres egen træning. Det vil Jiu-jitsu ikke, da de synes at kl. 19-21 er sent nok at have sidste
træningstid på.

Claus sender ud a den nye sæson starter op den 16. august.
Træningstider:
Mandag:
17.00 – 18.00
18.00 – 19.15
19.00 – 20.30
Tirsdag
17.00 – 19.00
19.00 – 21.00
Onsdag
17.00 – 18.00
18.00 – 18.30
18.30 – 19.00
Torsdag
17.00 - 18.00
18.00 – 19.15
19.00 – 20.30
Fredag
17.00 - 19.00
Lørdag
10.00 – 14.00
Søndag
12.00 – 14.00
17.00 – 19.00

Kick ungdom
Kick Motion
Kamptræning
Jiu-jitsu børne og ungdomstræning
Jiu-jitsu voksentræning
Kick børne og ungdomshold
Kick børne og ungdomshold kamptræning
Kick Motion Begyndere
Børne- og ungdomstræning
Kick Motion
Kick Kamptræning
Jiu-jitsu/kick ungdom (aftaler indbyrdes)
Kicktræning
Kick Kamphold (forsøgsordning)
Kick nybegyndere (forsøgsordning)

En nævnte, at hvis vi skal have nye måtter vil han gerne have, at det bliver nogle, der kan
klipses sammen. Andre mente, at det handler om at lægge måtterne i så meget spænd, at der
revnerne ikke opstår.
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Åbningsfest
Vi tænker ikke der skal laves omvisning eller speciel træning på dagen. Hallen åbner, så folk
selv kan gå rundt. Dem som kommer den dag, kommer for at se hallen og ikke for at finde en
sportsgren de kan gå til. Michael og Nicolai har meldt at de gerne vil være i ”vores” lokale og
være levende reklamesøjler.
Heidi laver brochure til dagen. Ang. printning kan Heidi kontakte Janni eller John.
Ang. printning vil der igen blive gjort, så vi kan få printet igennem Jyllingehallen, ligesom før
hallen brændte.

08

Kommunikation
Claus har videre sendt mail ud til bestyrelsen, som han har modtaget af Michael. Claus synes,
at mailen er at gå over hans grænse for ordentlig sprogbrug. Claus bakkes op af Nicolai og
Erik, hvorimod Heidi ikke synes der er noget i den, udover at det er tydeligt, at Michael er sur.
Michael forklarer ligesom i mailen, at han ikke forstår hvorfor Claus skal blande JGI- kontoret
og formand for JGI Lene ind i al vores kommunikation. Claus føler at han er nødt til at maile,
da han synes, han er blevet overfaldet verbalt nogle gange af Michael, når han har ringet til
ham.
Heidi forstår godt, at Michael føler sig provokeret af, at al kommunikation skal foregå på mail
med cc til JGI-kontoret og formand Lene. Bestyrelsen har talt om på flere møder, at vi ikke er
gode til skriftlig kommunikation og vi hellere skal ringe til hinanden eller afgøre om det kan
vente til næste møde, hvor det så bliver taget op. Heidi synes, det virker som om Claus prøver
at samle skriftlige beviser, som han kan bruge mod Michael.
Claus fortæller at han bliver meget påvirket af Michaels måde at kommunikere på, både

skriftligt og verbalt og det gør, at han ind i mellem overvejer, om han har lyst til at fortsætte
med at være klubbens kasserer. Han kan ikke forstå, hvorfor han skal skældes ud for at gøre
sin pligt, som afdelingens kasserer ved at fortælle, hvordan reglerne er eller at det er det, vi
har bestemt på et tidligere møde.
Heidi er enig med Claus i, at Michael ikke skal skælde ud og slet ikke for ting, som er Claus´
pligt som kasserer, men at hun til gengæld også kan blive provokeret af de altid meget lange
og forklarende mails, som Claus sender ud. I stedet kunne Claus skrive, at det er bestemt på
mødet d. x.x.2018 eller sådan er reglerne ifølge JGI. Michael fortæller at han arbejder med
ikke at svare på mails, han bliver provokeret af med det samme, så det ikke bliver et svar i
effekt og vurderer også om han overhovedet behøver at svare på diverse mails eller om de
kan vente til vi mødes.
Michael forklarer, at han har haft mange ting at se til med at være nybagt far, skulle gøre klar
til at flytte, nyt job og et formandsskifte, som ikke er gået helt smertefrit. Michael fortæller
også, at han er som han er og det ved Claus og vi andre i bestyrelsen også godt.
Bestyrelsen gav Michael ret, men var også enige om, at der er grænser for hvor groft man må
ytrer sig og hvis et medlem går og tænker over en modtaget mail i flere dage, så skal det tages
til overvejelse, hvordan der kommunikeres. Bestyrelsen diskuterede højlydt og mødet
sluttede beklageligvis brat ved at Erik, Nicolai og Claus udvandrede.
Michael har efter mødet, hvor stemningen ikke er så intens haft tid til eftertænksomhed og
har i en mail sendt til hele bestyrelsen og yderligere en mail til Claus, undskyldt overfor Claus.
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Finde dato til bestyrelsesseminar
Punktet ikke nået

10

Finde datoer til de næste bestyrelsesmøder
Punktet ikke nået

Opgaver:
Hele bestyrelsen - Husk flytte møde d. 5. juli kl. 19.30
Erik er mødeleder ved flytte-udvalgsmødet den 5. juli kl. 19.30
Claus:
Hvornår falder sidste lokale tilskud
Sender ud hvornår den nye sæson starter op
Skal maile udvalg af tøj til Søren
Michael:
Sørger for spejle
Er i Jyllingehallens træningslokale til åbningsfesten
Nicolai er i Jyllingehallens træningslokale til åbningsfesten
Heidi står for brochure til åbningsfesten.

