Kampsports mødereferat

9. januar 2019

_____________________________________________________________________________________________________________

Sted: Jyllingehallens klublokale

Mødetid: 19.45

Bestyrelsesmøde

Tilstede:
Deltager
E-mail adresser
Funktion
Telefonnr.:
Michael Madsen
Formand
Claus Svenson
Kasserer
Heidi Støiholm
Sekretær
Peter Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
Søren Pedersen
Bestyrelsesmedlem
John E.F. Olsen
Bestyrelsesmedlem
_______________________________________________________________________________________
Fraværende:____________________________________________________________________________
Christoffer-Lucas Alexander
Bestyrelsesmedlem

Pkt.

Beskrivelse

0. Klub navn
Michael har ønske om at kalde os Jyllinge Kickboxing og Jyllinge Jiu-jitsu fremfor JGI Kampsport. Samlet
kalder vi os Jyllinge Kampsport
Bestyrelsen var enig.
1. Hvad skal vores hold hedde
Det nye kickboxingshold skal hedde
Alm voksenhold
Kamphold

Motionskickboxing – basis
Motionskickboxing - øvet
Kamphold

2. Godkendelse af indkaldelse
Godkendt
3. Godkendelse af referat
Godkendt
Indenfor 14 dage – Heidi skal helst have referatet sendt ud
Indenfor 14-21 dage - Bestyrelsen skal have godkendt med godkendt eller tommelfinger op pr. mail.
Efter 22 dage sende godkendt referat ud til Nicolai Brenøe
Hvis referatet ikke kan godkendes skrives det og det tages op på næste møde.
4. Heidi har et par ord
Heidi fortæller, at hun ikke har været så aktiv på det sidste, da hun siden midten af oktober har været
sygemeldt med stress. Der har været meget i 2018 både med bestyrelsen og aktivitetsudvalget, men at der
også har været ting i privaten, der har udløst stressen. Vi har alle travlt både med vores klubarbejde, men
også privat. Vi skal passe på hinanden og overveje, hvor meget der skal ordnes mellem møderne, specielt
over mail. Tænk over om din problematik kan vente til næste møde inden du sender mail ud. Hun opfordrer
til at hvis en problematik ikke kan ordnes over et par mail, må det vente til næste møde.
5. Nyt fra udvalgene
a) Tøjudvalget (evt. logo)
Claus har haft travlt, men ringer til Lasse i morgen ang. træningsdragten

Short og lange bukser i sort. Peter kører til butikken og finder ud af hvad han synes er bedst. Peter vil
gerne træne i shortsene og bukserne inden han kommer med sit forslag til bestyrelsen om tøjet.
Logoet: Claus sender et oplæg ud til os.
b) Udstyrsudvalget
Peter regner med at kalde til samling og få det sidste på plads d. 20.1
Peter foreslår, at vi får lavet reklamer fra vores sponsor, som kan sættes på glasvæggen. Vores reklamer
sidder pt på endevæggen og kan ikke ses, hvis du går forbi på gangen. Michael hører med vores sponsor,
når papirerne for nu aftale er faldet på plads.
c) Aktivitetsudvalget
Nytårskur for børne og unge i klubberne afholdes d. 27/1-19. De skal ud og bowle.
Der er ved at blive planlagt fastelavn for begge klubbers børn og unge til afholdelse d. 5/3. Det holdes
sammen. Dem som vil deltage skal tilmelde sig, så vi ved hvor mange tønder der skal købes og hvor
mange slikposer der skal laves. Vi skal huske presenninger, så der ikke kommer træsplinter på og i
mellem måtterne.
6. Budgettet – kommentarer til budgettet
Rengøringen – vi har ikke fået noget svar endnu
Kæmpernes budget – Vi blev enige om at lade fornuften råde
Godtgørelserne til udbetaling for 2019
Formand
4.000 kr. (1)
Kasserer
4.000 kr. (1)
Sekretær
3.000 kr. (1) (Heidi ønsker ikke at modtage pengene).
Bestyrelsesmedlem 2.000 kr. (1)
Cheftræner (Nicolai/Michael)
3.000 kr. (1)
Trænere
2.500 kr. (8) (Søren, Peter, John, Krabbe, Jonas, Lianne, Markus, Erik)
(Erik plejer ikke at ville have dem udbetalt)

Km godtgørelse afskaffes.
Der gives ikke dobbelt godtgørelse. Dvs., hvis du er bestyrelsesmedlem og træner får du kun for den
ene post.
7. Fremtiden – hvordan gør vi
a. Brainstorming – hvad har du af ting, der skal med på prioriteringslisten, hvilke udvalg skal vi have, hvilke
kurser skal vi på/udbyde og for hvem. (Du må godt have tænkt over det inden mødet)
b. Prioritering af vores ideer + de lavt hængende frugter
Punktet blev startet op, men er for stort til at kunne blive behandlet ordentligt på dette møde. Det blev
aftalt at på næste møde er 7a og b hovedpunkterne på mødet.
8. Hvordan går det på holdene hos – Punktet blev ikke nået
a) Kickboxing
b) Jiu-jitsu
9. Brochure
Punktet blev ikke nået
10. Hvem er på valg i år (Claus, John og ?)
Peter meldte sig frivilligt.

11. Kids Awards – hvem deltager fra afd.
Punktet blev ikke nået
12. Fastelavn arrangement
Se under punkt 5c.
13. Evt.
Indstillinger til RIU
Michael oplyser, at den der indstiller til RIU’s pokalfest skal tale med ham. Pt. er der flere fra klubben som
har indstillet forskellig personer og det er ikke sket igennem JGI kontoret som det skal. Heidi ved at Pia Holm
Søeberg fra Aktivitetsudvalget har indstillet og at de er sendt på til RIU og JGI kontoret.
Irish Open
Bestyrelsen gennemgik flybilletter til Irish Open og besluttede, at
Michael og Peter som trænere får betalt fly, overnatning og transport dvs. 3000 kr. pr. person. De skal selv
betale mad.
1. Alberte får 1500 kr. betalt af klubben.
Mia betaler selv, da hun er med som privat person.
Klubben betaler tilmeldingsgebyret.
Alberte og Peter er kandidater til Landsholdet og skal for fortsat at være det, deltage i 2 udenlandske
stævner. Det er en problematik bestyrelsen må tage op på et andet møde, om klubben skal betale for at
have Landsholdskæmpere, som repræsentere klubben og DK, eller om de selv skal betale.

Opgave
Kig i kalenderen om du kan de 4 datoer, som er forslået og giv besked over
mail.
Vi skal finde ud af omkring slid på måtter, når folk udefra bruger salen og om
det er vores forsikring eller JGI’s forsikring måtter går ind under.
Undersøge ang. IP kamera – tilladelse, pris
Der skal laves en kasse som medlemmerne kan komme med forslag/spørgsmål
i.
- Hvem laver kassen?
- Hvem tømmer den
Vi skal have undersøgt om de må være i rummet uden træner, når der er
søndagstræning
Ang. sommerferie - Michael finder ud af hvad det koster gennem Hal Claus at
leje salen og hvad det vil koste med fit4future.
Finder ud af om det kan være rigtigt at vi skal betale 17.000 kr for leje af
rummet, og vi så ovenikøbet skal ud og købes os til rengøringshjælp for 5.000
kr.
Taler med Nicolai om madras
Ring JGI Kontoret og giv Janni besked om at du skal have lavet en børneattest.
Skal børne- og ungdom træne sammen i sommerferie og hvornår er der
træning
Undersøger om der er kommet regning fra rengøring fra stævnet. Ring Janni
Tøj
 hører Nippon ang. tilbud på sorte shorts.
 finder ud af noget med lange bukser og taler med Michael.
Tøj

Deadline
ASAP

Ansvarlig
Alle
Michael
Claus
??

Michael
Inden
sommer

Michael
Michael

ASAP
Inden
sommer

Michael
Christoffer
John
Heidi + Claus
Peter

Claus


Finder ud af noget med træningsdragt, da forhandleren har fået



samarbejde med Sportigan. Måske de har noget som ikke ligner det vi
allerede har.
Planlægge dag for opsætning af udstyr mv
Følger op på Nippon og BudoExperten, når alt udstyret er modtaget.
Taler med sponsor om reklame til glasvæggen

ASAP

Peter
Peter
Michael

