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Beskrivelse

0. Dato for ekstra ordinært møde
Alle kan tirsdag d. 2. oktober kl. 19
1. Hvor mange medlemmer skal der være i bestyrelsen? Der foreslås 7, eller et ulige antal.
Bestyrelsen har tidligere talt om dette og blev hurtig enige om 7 medlemmer. Det bliver uden
suppleanter, da suppleanter kom i spil, hvis vi skulle have ventet til april med at holde
medlemsmødet. Der var på et møde i maj, på tale om at dem som ønskede at komme i bestyrelsen,
kunne komme det som suppleanter indtil næste medlemsmøde.
Erik og Nicolai synes at alle sportsgrene under JGI skal være repræsenteret. Heidi synes, at hvis jiujitsu var flere medlemmer, så kunne vi tale om det, men pt er de 5 betalende medlemmer.
Heidi mener ikke det er særligt demokratisk, hvis der er 4 pladser på valg og hun ligger med 4. flest
stemmer, men skal afgive sin plads til Jiu-jitsu, som måske har meget færre stemmer end hende,
fordi jiu-jitsu SKAL have en plads. John siger, at vi alle arbejder for hinanden, at vi alle skal arbejde for
begge sportsgrene.
Erik mener ikke, at der er nogen fra kickboxning som vil stemme på en fra jiu-jitsu. Det er Heidi ikke
enig i. Det kommer an på hvad personen yder for klubberne. Erik siger noget om at hvis Kickboxing
bestemte fuld ud, så ville der have ligget tynde madrasser nede i rummet. John siger at Heidi var en
af dem som stemte for de tykke måtter for jiu-jitsus skyld. Claus, Michael og John stemte også for de
tykke måtter.
Heidi kommer ud i en længere redegørelse om at hun håber at hele klubben – børne, ungdom,
voksen, jiu-jitsu og kick vil blive en mere samlet enhed, hvor vi laver flere ting sammen, hvor der vil
komme aktiviteter for jiu-jitsus målgruppe, men det kræver at jiu-jitsu deltager i de arrangementer,
som der er.
Claus forslog at man kunne lave 2 afstemninger. En med hvem der skulle ind for kickboxing og en for
jiu-jitsus afdeling. Godt forslag, men det ændre ikke på Heidis demokratiforståelse.
Heidis bekymring går også på, at hvis der på et tidspunkt skulle komme en person i jiu-jitsu, som er
umulig at arbejde sammen med, at så bliver bestyrelsen nødt til at arbejde med personen, fordi han
skal have plads, fordi han er jiu-jitsu. Heidi synes vi skal passe på med sådan nogen regler.

Bestyrelsen er delt i det her spørgsmål og valgte at sætte det til afstemning på medlemsmødet og
høre hvad medlemmerne mener.

2. Hvad er kriterierne for at være en del af bestyrelsen?
a. skal man vælges ind
b. eller skal man bare række hånden op og sige at man gerne vil være med?
Bestyrelsen var enige om, at man skal vælges ind på et medlemsmøde, som det også står beskrevet i
vedtægterne §6, stk. 6.
Jf. Nicolais brev til bestyrelsen synes Nicolai, at det ene år er formanden, sekretæren og et
bestyrelsesmedlem på valg. Det andet år kassereren og resten af bestyrelsesmedlemmerne.
Bestyrelsen er enig i det. Formanden og sekretæren var på valg samtidig i 2016 og kassereren året
efter, så det er at fortsætte sådan.
3. Hvor tit er man på valg til bestyrelsen? Det forekommer mig at en del har siddet ret længe, uden at
have været på valg. Er det korrekt og i givet fald, hvor tit er man på valg?
Bestyrelsen referere til vedtægterne §6, stk. 6, hvori der står af afdelingsbestyrelsen vælges for max
2 år ad gangen på et medlemsmøde.
Det er korrekt observeret at nogle medlemmer har siddet længere end de 2 år. Derfor blev
bestyrelsen enige om at tage dem på valg, som skulle have været det ved medlemsmødet i april
2018
Følgende er hermed på valg:
Erik – sidst på valg før 2013
Heidi – sidst på valg i 2016
Nicolai – sidst på valg i 2016
4. Er man som afgående formand (Nicolai), garanteret en plads i bestyrelsen, når man har tabt en
afstemning om formandsposten?
Det er en gråzone i JGI om en afgående formand ved tabt valg kan glide ind og fortsætte i
bestyrelsen. JGI har ikke prøvet en situation, hvor der var kampvalg om formandsposten. Det har
altid gået stille for sig, med enighed. Hvis en formand glider ind i bestyrelsen, har han i realiteten ikke
været på valg. Indtil reglerne i JGI bliver beskrevet bedre besluttede bestyrelse med 5 mod 1
stemmer, at en formand ikke kan glide ind i bestyrelsen efter tabt kampvalg. Han skal stemme ind i
bestyrelsen igen.
5. Medlemmer som gerne vil vælges ind i bestyrelsen, fik ikke muligheden ved sidste medlemsmøde. Den
mulighed skal de have.
Bestyrelsen er enig om at de skal have muligheden. For at der ikke er nogen tvivl om hvem der er på
valg fra bestyrelsen, skrives det på indkaldelsen og på medlemsmødet skal der spørges ud om nogen
ønsker at stille op til bestyrelsen. Nicolai skriver i sit brev at formanden skal have besked 8 dage før
om hvem der ønsker at opstille til bestyrelsen. De 8 dage er, hvis et medlem ønsker at få et punkt på
dagsordenen.

Erik er i tvivl om han ønsker at genopstille. Referenten skal vide det til indkaldelsen, som kommer ud
mandag d. 10. september 2018.
Nicolai: genopstiller
Heidi: genopstiller
Claus tog op, om det skulle slås op, at det er en sekretær - eller kassererpost der er i spil - om der
skal reklames for det. Heidi oplyser, at reglerne er, at vi bliver valgt ind i bestyrelsen og på det
konstituerende møde efter medlemsmødet, finder bestyrelsen ud af i fællesskab, hvem der skal have
hvilke poster, men at det måske er en god ide med kasserer posten, at gøre opmærksom på hvilken
opgaver som bestyrelsen ønsker løst. Da det er medlemmerne, der vælger formanden på
medlemsmødet, er der ikke samme spørgsmål om den post. Vi blev enige om at spørge Lene/Janni til
råds, inden vi står i situationen til næste år, når Claus er på valg.
6. Evt.
Betaling af lånetrailer
Michaels trailer står i Drengehjemmets lade med udstyret som forsikringen måske/måske ikke skal
kigge på. Problemet er, at Michael skal bruge sin trailer, da han er ved at rive køkken ned og nu har
været ude og leje trailer til formålet et par gange. Han vil egentlig gerne have sin trailer. Samtidig har
Drengehjemmet bedt os om at hente traileren, da de ikke vil have den stående længere. Er der en fra
bestyrelsen, som kan have det opbevaret eller kender en som kan opbevare det. Helst uden trailer.
Heidi har spurgt nogen i sin andelsboligforening om hun må låne deres carport, men det vil blive
med trailer. John kender et sted, hvor udstyret kan opbevares, men der er en der skal køre det
derop. Heidi kan køre, men har ikke træk på sin bil. De andre i bestyrelsen kan ikke. Heidi spørger ud
i Flyttegruppen om nogen vil kunne køre og aflevere udstyret til Helsinge inden kl. bliver 15 lørdag.
Hvis forsikringen ønsker at se objekterne, skal der lavet aftale med John Olsen fra Bestyrelsen.
Gitter
Heidi har fået tilbud på et gitter til at lukke af ind til vores udstyr, så der ikke kan komme nogen ind til
det, når vi ikke er der. Tilbuddet går på et lille stykke gitter væg og 1 dør på 60 cm og en på 70 cm.
Prisen er 5.995 kr. ekskl. levering og moms og bolte til montering i gulv, men med håndtag og
magnet. #Kåre og en anden har sagt, at de godt kan sætte det op.
Bestyrelsen var enige om, at det skulle købes ind.

