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Pkt.

Beskrivelse

a. Godkendelse af indkaldelse
Indkaldelsen blev godkendt.
b. Godkendelse af referat
Referenten har referatet fra det konstituerende møde d. 2. oktober med til underskrivelse.
Vi aftalte at Heidi prøver at få referaterne fra møderne ud inden 14 dage. De sendes til bestyrelsen
på mail til godkendelse. Bestyrelsen svarer kort om de kan godkende og hvis ikke der kan
godkendes skrives en kort begrundelse. Heidi laver evt. rettelse og mailer det redigeret referat ud
til godkendelse igen. Hvis det redigeret referat ikke kan godkendes, indkaldes til video/telefonmøde
for at få referatet på plads.
1. Nyt fra flytteudvalget
1a. Udstyr.
Søren og Peter fremlagde deres liste med udstyr, hvor der er en prioriteringsliste fra 1-3
Hvis vi vælger prioritet 1 vil beløbet blive 18.196 kr.
Hvis vi vælger prioritet 1+2 vil beløbet blive 30.500 kr.
Vi bliver enige om, at indhente tilbud fra Budoexperten, hvor vi netop har indkøb måtter fra, så der
er stor mulighed for, at de vil give os procenter.
I udstyrslisten fra Peter og Søren er der ikke udstyr til børne- og ungdomsholdene. Der blev talt om
hvad der er brug for og det blev lagt ind på listen.
Spørgsmålet er, hvor meget udstyr vi skal have liggende. Vi er enige om, at der skal være udstyr, så
nye, uanset alder, kan prøve at træne på kampholdet. Der er en forventning om kæmperen
anskaffe sit eget udstyr, hvis man er fast på kampholdet. Heidi nævner, at der kan være økonomisk
dårligt stillede børn, der måske ikke kan være med.

Ang. træning med eller uden fødder til kamptræning, så er det op til træneren, at bestemme om de
SKAL have fødder på. Hvis træneren ser en elev, som han bedømmer til ikke at være erfaren nok
uden fødder, så er det trænerens ansvar, at sørge for de andre kæmperes sikkerhed. Hvis en
kæmper ønsker, at hans sparringspartner skal have fødder på, skal sparringspartneren respektere
det, da det er sparringspartneren uden fødders modstander der kommer til skade ved uheld.
Vi var enige om, at der skal være sandsækhandsker nok til dem som træner på motionsbasis, da vi
ikke kan forvente, at de skal købe deres egne.
Heidi spørger til, at vi tidligere har talt om, at købe sandsækhandsker til salg i klubben. Vi blev enige
om at tage det op senere, når der ikke er så mange opgaver som der er pt.
Heidi har ønske om en stor vægkalender og en whiteboardtavle til meddelelser og ophængning af
plakater for aktiviteter. Evt. whiteboardtusher skal låses inde.
Whiteboardtavle 150 x 100 cm koster 800 kr.
Stor vægkalender 70 x 100 cm koster 142 kr. (Red Office)
Bestyrelsen er enige om, at vi skal have det. Heidi skal undersøge nærmere med priser.
Skinne til sandsække:
Vi har fået 2 tilbud
Tilbud 1: ca. 72.000 kr.
Tilbud 2: ca. 32.000 kr.
Heidi synes, det er rigtig mange penge og spørger om der ikke er andre løsninger. Der tales om, at
hvis det bliver meget dyrere end tilbud 2, så er der stadig muligheden med en krog i loftet. Børneog ungdomsholdene vil ikke have mulighed for at løftet sandsække op på krogen pga. sandsækkens
vægt.
Gardin foran spejlene
Heidi fremlagde jiu-jitsus ønsker om udstyr. De vil gerne have et gardin foran på spejlene. Det var et
ønske, de havde allerede inden branden.
Christoffer så ingen grund til at bruge penge på gardiner. Der blev talt om det ikke er et spørgsmål
om disciplin, om ens elever er mere interesseret i spejlene end træningen.
Vi blev enige om, at jiu-jitsu skal lave et prisoverslag, hvor meget et gardin og ophæng samlet vil
koste.
Det ser ud til at indkøb af udstyr og skinne og diverse vil nærme sig ca. 70.000 kr.
Hvad er smertegrænsen?
1b Gitter
Der er 2 tilbud
Tilbud 1 koster 5.999 kr. ex. lev. og moms og uden bolte til gulv
Tilbud 2 koster 7.518 kr. ex. lev. og moms, med bolte til gulv, cylinderlås med håndtag og lås på
begge sider
Levering koster 715 kr.
Vi blev enige om tilbud 1 med levering. Vi finder selv ud af noget med lås.

Kåre Seest Rasmussen og Frank Sejer Jensen har sagt, de gerne vil sætte det op.
Hylder og hyldebærer:
Vi er enige om, at vi skal have hylder til vores tasker og at de skal være opad væggen under
udsugningen i forreste rum. Bestyrelsen godkendte, at Peter finder tilbud og sender mail ud til
bestyrelsen til godkendelse og til efterfølgende indkøb. Peter skal have hjælp til transporten.
2. Træningstøj
Claus fortæller, at som det er i dag, så sponsorerer klubben/vores sponsor en stor del af tøjet, som
vores medlemmer køber. Rema 1000 sponsorerer vores tøj med 30.000 kr.
T-shirts : medlemmer betaler 100 kr. Klubben betaler 150 kr.
Træningssæt: medlemmer betaler 300 kr. Klubben betaler 600 kr.
Da Peter ikke er begejstret for den model, han har haft prøvet, bestiller Claus en anden model hjem
til Peter og Heidi. Peter og Heidi mailer Claus deres tøjstr. Peter sender sin adresse til Claus, hvor
trøjerne kan sendes til.
Der var ønske fra flere om at selve træningsdragten skulle være et andet materiale end den vi har
nu. Mere hen ala den udgave Michael har eller som vores gamle træningsdragter. Det kan godt
blive en udfordring, da kataloget kun har den type, vi har nu.
Det er ikke nemt at skifte leverandør til tøjet, da vi har en god aftale, som bl.a. gør, at vi ikke skal
købe tøj ind og have liggende, som måske ikke bliver solgt. Tøjudvalget kigger på det.
3. Jiu-jitsu – hvad skal der gøres
Christoffer ser problemet, at der har manglet reklame for jiu-jitsu, at der kun er træning en gang
om ugen og de mangler medlemmer.
Michael har rykket Nicolai for at han skal reklamere mere.
Vi talte om, at jiu-jitsu ikke virker interesseret i at lave reklame for deres sport og det kunne være
de så skal bruge deres styrke på andet.
Måske skulle vi lave et marketingsudvalg, som står for reklame, plakater m.v. for JGI Kampsport?
Heidi fortalte, at nogle gamle kickboxingudøvere havde prøvet Jiu-jitsu af og det havde været
meget stillestående og uden meget gejst. Søren kender til flere forskellige træningsformer som jiujitsu kan have glæde af. Heidi synes, at Nicolai skal være bedre til at vise begejstring for egen
sportsgren. Kigge indad, hvorfor han synes jiu-jitsu er hans sport og få reklameret det ud.
Måske skal jiu-jitsu arbejde på en kulturændring omkring gradueringer og bæltefarve, så de ikke
mister medlemmer pga. medlemmerne venter på, at kunne tage næste bæltefarve. Så indstillingen
bliver, at jeg går til jiu-jitsu for det er en fed sport og jeg kan lære andre ting og forbedre mig på de
teknikker jeg har nu, indtil jeg kan gå til næste graduering.
Peter gør opmærksom på, at det her hører under jiu-jitsutræning. På medlemsmødet var det på
Søren og Michael Nørklits forslag til udvalg. Vi skal have gang i et jiu-jitsutræningsudvalg. Jiu-jitsu
har brug for brug for støtte, reklame, samarbejde og engagement. Christoffer og Søren taler med
Nicolai om oprettelse af træningsudvalg, hvor træning, træning lørdag efter kickboxing, indstilling
til bælter og sportsgren bl.a. kan vendes.
4

Retningslinjer
Da det kun er Peter og Heidi som har rettelser til JGI Kampsports retningslinjer, blev vi enige om at

Peter, Claus og Heidi mødes og få rettelserne på plads.Bestyrelsen kan kigge på den igen bagefter.
Heidi mener, at der er et punkt omkring kæmpernes budget, som der skal tænkes godt igennem, da
der skal laves en ordning som gælder, når der er få som mange kæmpere.
5. Christoffer og hans kontingent
Michael har talt med Lene (formand JGI) omkring Christoffers kontingent. Klubben betaler ikke
kontingent tilbage. Christoffer vil kunne træne gratis til næste sæson, da han er i bestyrelsen.
6. Opdeling af kontingent
Christoffer fortæller, at han går på Egedal Gymnasium og der er mange, som gerne vil røre sig, men
de har ikke råd til at lægge 1200 kr. på en gang. Så en opdeling af kontingent, så der betales en 3400 kr. 3-4 gange om året, vil gøre at flere unge ville vælge JGI Kampsport.
Det har før været forsøgt med at dele kontingent op til betaling flere gange om året. Det har været
svært, at få kontingentet ind og har taget flere måneder.
Peter forslog, at indføre studierabat, hvis der kan fremvises et gyldigt studiekort. Det er meget
administration. Heidi synes ikke, at studerende skal have et billigere kontingent, fordi de er
studerende. Der er massere af familier, der heller ikke har ret mange penge at gøre godt med.
Michael støttede Heidi. Samtidig vil det også udhule, at vi ved sidste medlemsmøde indførte ens
kontingent for alle. John pointerede, at vores kontingent i forvejen er så billigt.
Claus siger, at vi mister mange medlemspenge ved at gå ned til 3-4 måneders betalinger. Så skal der
være en form for kontrakt, der binder folk til at betale, selvom de er stoppet. Det blev vendt, at ved
at lave 3-4 gange årlig betaling, ville der måske komme flere. Claus oplyser, at vi ikke får tilskud,
hvis vi går under 6 måneders kontingentbetaling.
Vi blev enige om at prøve med betaling af kontingent 2 gange årligt. Det starter op til nytår.
Vi er ikke afvisende for at det kan ændres, men vi skal passe på ikke at have for mange bolde i
luften på en gang. Vi var enige om, at vi skal have dette på dagsordenen igen til Oktober 2019.
Der skal skrives en medlemsliste ud hver 14. dag ved sæsonstart og til nytår, og ellers er det hver
uge. Claus hører Janni, om hun vil printe en liste ud hver uge.
Af praktiske grunde mht. kontingentbetaling, skal Basisholdet have deres egen indbetaling i
Conventus. John behøver derved ikke at kigge 100 eller flere navne igennem, for at finde et par
stykker som ikke har betalt på Basisholdet. Claus kan manuelt flytte rundt på medlemmerne, hvis
de flytter over på et andet hold.
Trænerne skal være med til at der bliver betalt kontingent. Ingen træning uden betaling. Følgende
trænere står for at udøvere får betalt
Jiu-jitsu: Nicolai
Børneholdet: Pia Sif
Basishold: John
Ungdomsholdet: John
Crash & burnholdet: Søren og Michael
Kamphpld: Peter
7. Passive medlemmer
Folk vil være passive medlemmer, fordi de, på en eller anden måde, har en relation til klubben. Det
kan være medlemmer som pga. studier, graviditeter, skader ikke kan være med til træning, men
stadig gerne vil være en del af klubben. Det kan også være, at de har en mand/kone/kæreste i
klubben. Begrundelserne er mange. Vi var enige om ikke at afvise nogen, som vil støtte vores klub.

Der er nogle overvejelser omkring hvor meget der skal betales for et passivt medlemskab. Vi blev
enige om 600 kr. på årsbasis, som kan indbetales 2 gange årligt (2x300 kr.).
Ved passivt medlemskab binder man sig for et helt år ad gangen. Hvis passive medlemmer ønsker
at ændre deres passive medlemskab til fuldt medlemskab i løbet af året, betaler de på månedsbasis
op til hvor langt, vi er på sæsonen.
Ved passivt medlemskab får man adgang til vores aktiviteter og rabatterne som fuld betalende
medlemmer, også klubtøj.
8. Hva´gør vi nu lille du – fremtidsplaner
Vi venter med følgende punkt, da tiden er fremskredet og punktet kræver tid.
9. DM i 2019
Jyllinge Kickboxing er af DKF blevet spurgt om vi vil holde DM i Maj 2019. Det er fristende, men da
det er en stor mundfuld og vil kræve mange mandetimer og at medlemmerne skal være med på at
give en hånd med, bliver vi pt. nød til at takke nej, da vi skal have JGI Kampsport op og køre.
Vi er dog ikke afvisende for at holde det i 2020.
10. Børne—og ungdoms julefrokost og afslutning
Heidi oplyser, at aktivitetsgruppen har spurgt børne- og ungdomstrænerne om de kan mødes til et
planlægningsmøde den 9. november, så vi kan få gang i julefrokost- og juleafslutning for dem.
Heidi spurgte til hvad et budget kunne være til de aktiviteter.
Peter gjorde opmærksom på, at aktivitetsudvalget kunne komme med nogle forslag til aktiviteter
og et prisoverslag. Peter synes ikke vi skulle gå længere ned i det, da det ikke hørte til på
bestyrelsesplan. Heidi gav ham ret i det.
11. Evt.
Voksen julefrokost
Heidi spørger til prisen på julefrokost for voksne. Inde på conventus står prisen et sted til 200 kr. og
et andet sted til 150 kr. Aktivitetsgruppen mener, at den var 150 kr. sidste år. Vi har kigget på hvad
vi kan få af mad udefra for 200 kr., hvilket er meget. Derfor vil vi hellere vælge mindre mad og en
billigere julefrokost betaling for medlemmerne. Claus er med på, at vi siger 150 kr., hvis
aktivitetsgruppen mener at kunne holde det i nærheden af de 150 kr., så betaler kampsport op til
den endelige pris.
Michael spørger, hvordan det er med betaling til julefrokost for bestyrelse og aktivitetsgruppen?
Claus oplyser, at julefrokosten normalt bliver betalt for bestyrelse og aktivitetsgruppen, da det er
en dyrere deltagerudgift end de andre aktiviteter i løbet af året.
Peter synes, at der skal være fuld betaling til de sociale aktiviteter og så kan bestyrelse og
aktivitetsgruppen komme gratis med til træningsaktiviteterne. Vi er en sportsklub!
Claus slog et slag for, at det er vigtigt, at vise at vi sætter pris på de frivillige kræfter.
Heidi sagde, at det kunne være dyrt, at sige at bestyrelse og aktivitetsgruppen kan komme gratis
med. Vi er i gang med at oprette flere udvalg, som skal have samme goder.
Vi må tænke over til næste gang, hvordan vi kan sætte pris på vores medlemmer i udvalgene,
trænerne og bestyrelsen. Vi kunne måske tage dem med ud at spise. Tænk over det.
Hvem vandt kontingentet lodtrækningen
Claus lagde en konkurrence ud til vores udøvere, at dem som betalte deres kontingent inden 1.
august ville komme med i lodtrækningen om en af de nye t-shirts. Heidi spørger Claus hvem der

vandt kontingentlodtrækningen. Claus fortæller at han ikke har trukket den endnu, men synes det
skal gøres nede i klubben til en begivenhed.
Næste møde
Næste møde er onsdag d. 24. oktober 2018 kl. 19.45 i Jyllingehallens klublokale.
Det blev bestemt, at John må købe sig aftensmad i Jyllingehallens cafeteria på Kampsports regning,
da han kommer direkte fra ungdoms- og basistræning fra kl. 17-19.30.
Opgave liste:
Søren og Peter indhenter tilbud på udstyr, også til børne- og ungdomshold.
Heidi skal undersøge nærmere med priser på Whiteboardtavler og kalender
Jiu-jitsu skal lave et overslag over, hvor meget et gardin og ophæng samlet vil koste.
Peter og Heidi mailer Claus deres tøjstr.
Peter sender sin adresse til Claus, hvor trøjerne kan sendes til.
Tøjudvalget kigger på andet stof til træningsdragt hos leverandør og hvilke muligheder der ellers er
Christoffer og Søren taler med Nicolai om oprettelse af træningsudvalg, hvor træning, træning
lørdag efter kickboxing, indstilling til bælter og sportsgren bl.a. kan vendes.
Peter, Claus og Heidi mødes og får gennemgået retningslinjerne
Claus hører Janni om hun vil printe en medlemsliste ud hver uge.

