
Kampsports mødereferat 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Sted: Jyllingehallens klublokale Mødetid: 18.30 – 22.00           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 

Christoffer-Lucas Alexander      Bestyrelsesmedlem   

_______________________________________________________________________________________

Fraværende:____________________________________________________________________________  

 

Pkt.           Beskrivelse 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af sidste møde referat 

Godkendt 

 

3. Nyt fra formanden 

Michael har modtaget mail fra Nicolai Brenøe. a) Den omhandler at Christoffer har kontaktet ham, b) at 

han har fundet en billigere madras til jiu-jitsu og de ændrede godtgørelser (behandles i pkt. 7).   

a) Christoffer har kontaktet Nicolai for at få et møde i stand i Jiu-jitsus fremme-udvalget. Udvalget skal 

finde en dato.  

b) Nicolai har fundet en billigere madras til jiu-jitsu. Bestyrelsen var enig om, at Nicolai kan købe den 

madras beskrevet i mail på 150 x 200 cm til 3000 kr. 

 

Michael har fået aftale i stand med hallen, om at vi kan opbevare overskydende måtter på depotet, hvor 

vi har vores andre ting opbevaret.  

 

Forsikringssagen på de måtter med skimmel er skrinlagt, da vi ikke kan få dokumentation for at der har 

været skimmel på opholdsstedet. Måtterne er flyttet til Johns arbejdsplads. De skal destrueres. Hvem gør 

det? 

 

Michael har forespurgt Jyllingehallen og formanden for JGI Lene, hvem der har forsikringspligten på vores 

måtter, der ligger i hallen.  Formand fra JGI Lene mener at det er hallen, hallen mener at det er JGI. Hallen 

vil vende tilbage.  

 

Kids Awards – Jiu-jitsu ungdom og Kick ungdom er blevet spurgt om de vil lave opvisning til Kids Award. 

Michael har spurgt ungdomstrænerne i går. Pia Holm Søeberg og Heidi Støiholm har meldt sig som 

hjælper på dagen. Lianne Salee-Vangaa og Lovisa Strømsten er indstillet til priser. 

4. Nyt fra kassereren 

Beholdningen er 170.000 kr.  

6. februar 2019 



Er der noget der skal bruges/indkøbes, så skriv eller ring til formand eller kasserer, så det kan blive 

godkendt inden det indkøbes.   

 

5. Træner nyt (kick og jiu-jitsu) 

Jiu-jitsu: Der er ikke kommet nogen oplysninger fra jiu-jitsu om hvordan det går.  

Kick:  

Motionister voksen: Det kører godt. Der er altid mange til træning. Der er ml 4 – 10 fra motion voksen, 

som går over og øver teknik nu.  

Kampholdet: Det vil blive indkaldt til nogle åben søndagstræninger, hvor andre klubber bliver inviteret.                            

16. februar vil der være fælles sparring for hele landet for let øvet og øvet mellem kl. 10 – 12. Michael og 

Peter finder ud af om vores egne motionister kan deltage. 

Basisholdet: Kører over alt forventning. Vi er mellem 18 og over 30 som kommer, alt efter om det er 

søndag eller onsdagstræninger. Folk kommer langvejsfra for at træne.  

Børne og ungdom: Det kører godt. Der er ved at komme flere kæmpere. Det vil komme en op på voksen 

på lørdag (kæmper) 

 

6. Nyt fra udvalgene  

A. Flytteudvalget/Udstyrsudvalget 

Der mangler nogle ting endnu. Peter er tovholder og organisator i udvalget. Peter vil indkalde til en 

arbejdsdag, bliver nok i marts, som han ikke nødvendigvis selv deltager i.  

  

B.  Tøjudvalget: 

Peter og Alberte har været ude og prøve bukser og shorts. Både Budoexperten og Nippon har svært ved 

at levere sorte bukser. De kan ikke give en dato for hvornår de får dem, men engang i marts. De forslog at 

vi finder noget fra Pakistan, altså som Michael gjorde sidst.  De 3 andre klubber som også bruger sorte 

bukser har samme udfordringer med at skaffe bukser. Der bliver talt om at prøve i Fightersport Alberte og 

Peter tager derind og prøver.  

Der kommer nyt katalog om 14 dage hos Craft. Det giver ingen mening, at gå videre med det før det nye 

katalog udkommer.  

 

C. Aktivitetsudvalget (julefrokost + match cup stævne) 

Match cupstævne – Pga. at vi ikke længere får madvarer sponsoreret vil vi ikke længere kunne tjene 

penge på salg af kaffe, sandwich og sodavand. Bestyrelsen var enige om, at vi helst vil holde stævnet i 

Jyllingehallen. Både fordi det er her vi træner, fordi det er let at komme til og forholdene er gode.  

Heidi booker Storehal i Jyllingehallen fra fredag kl. 19 (20) til lørdag kl. 17.  

Vi har ikke modtaget en regning fra rengøring af G77´s lokaler fra Match Cup stævnet 2018, så vi 

formoder, at G77 har været tilfredse med vores rengøring af lokalerne.  

 

Fastelavn: Der er opsat plakater og lavet sedler til at tage med hjem. Der skal være en træner med fra        

hver hold af børne-og ungdomsholdene på dagen.  

 

Nytårskur: Bowlingturen for børne-og ungeforholdene var en stor succes. Der var 26 tilmeldte. Vi har fået 

glade tilbagemeldinger fra børn, unge og forældre. Desværre meldte begge jiu-jitsu instruktører fra, 

hvilket ikke er i orden, da trænerne på holdene kender deres elever bedst.  

7.  Godtgørelser (Nicolai og Michael)  

Henhold til Nicolais mail. Nicolai er ikke enig i, at han ikke længere modtager kørselsgodtgørelsen som 

træner. Bestyrelsen talte om det, men var enige om at kørselsgodtgørelserne ikke skulle genindføres.     

 



8. Heidis projekt færdigt   

Lavthængende frugter: 

Forslag Besluttet 

Billeder af udvalgene i klubben og på hjemmesiden Kun billeder af aktivitetsudvalget i klubben, 
enkeltstående, samlet i en a4 størrelse ramme 

Billeder af bestyrelsen i klubben og på 
hjemmesiden 

Kun billeder i klubben, enkeltstående, samlet i en a4 
størrelse ramme enkeltstående. 

Billeder af trænerne i klubben og på hjemmesiden Kun billeder i klubben 10x15 hver 

Flere sportsgrene Vi vil ikke selv opsøge på nuværende tidspunkt 

Have førstehjælpskasse i klubben med isposer Hallen har førstehjælpskasser til rådighed bl.a. i 
Multihallen 

Åbent hus Vi har ikke plads til flere til i voksen kickboxing. Det 
reklame, der skal laves, skal være mere direkte på 
jiu-jitsu og kickboxings børne- og ungdomshold.  

Vedtægter og forretningsorden på hjemmeside Der skal linkes til det 

Aktiviteter sættes fast øverst på Facebook Kun en ad gangen kan sættes fast øverst. Events skal 
laves på facebook. 

Bestyrelsesreferater på hjemmesiden Ja. 

 

 

Enighed om følgende udvalg 

Udvalg for tøj Peter Rasmussen, Claus Svenson og Søren Pedersen 
 

Udvalg for støtte og fonde, puljer Pia Holm Søeberg og Pia Elgsås 

Udvalg for Jiu-jitsus fremme Nicolai Brenøe, Christoffer Alexander og Søren Pedersen 
 

Webudvalg Claus Svenson + en mere 

Aktivitetsudvalg Frank Sejer Jensen, Mia Bindslev Andersen, Pia Holm 
Søeberg, Pia Elgsås, Helle Skov, Linda Fejerskov og Heidi 
Støiholm 

 

 

Hvad synes vi er vigtigst: (vi satte 7 prikker hver. Her nedskrevet efter antal af prikker) 

6 prikker Årshjulet 

  

5 prikker Kurser til trænere og bestyrelsen 

 Påskønnelse af de frivillige 

  

4 prikker Retningslinjer 

  

2 prikker Møder i 2019 

 Skal vi have en bestyrelsesmappe 

 Adgangskoder til E-mail, hjemmeside. Er der flere end 
Claus og Michael der skal have dem?  

 Persondataloven 

 Brochurer 

  

1 prik JGI mails (Ikke personlige mails) 

 Aflåst skab (til håndbind, tandbeskyttere, evt. handsker) 

 Vores egne vedtægter, de nye bestemmelser, skal der 
laves flere 

 Opbevaringsrummet. Evt. skab eller kasse på hjul til vores 
ting, sikring af kasser med ringmåtter  

  



0 prikker Formålet med pengene i banken 

 Kæmpernes budget – har vi fået styr på det? 

 Spørgsmål til HB – For at få klarhed, og rette i fejl i 
vedtægter og forretningsordenen 

 Åben skole – foreninger ud på skolerne i skoletiden 

 Salg af sandsækhandsker 

 

Vi var enige om ”Opgørelse af værdi til forsikringsselskabet” er vigtig og bliver nødt til at blive kigget på, 

selvom punktet ikke fik nogle prikker.  

 

Under punket ”Adgangskoder til…og Facebook” blev det oplyst at Michael Madsen, Søren Pedersen, Claus 

Svenson og Mia Bindslev Andersen har koden til facebook, hvilket er rigeligt.  

    

9. Passive medlemmer 

Tages til næste møde  

 

10. Fremtidsplaner –til aktivitetsgruppen 

Rema 1000 Ølstykke har forlænget deres sponsoraftale, dog med den ændring, at der ikke længere vil 

være sponsormad til træningslejr, julefrokoster og sommerfester mv., så det skal vi regne med ind i prisen, 

når vi laver arrangementer. 

11. Kurser til trænerne 

Der kommer forslag op om at lave:  

Førstehjælpskurses for trænerne med hjertestarter og skader  

Dommerkursus 

Trænerkursus med Lars Krusaa 

Børneinstruktørkurser  

 

JGI har tilknyttet førstehjælpskurser. Michael undersøger prisen.  

 

Peter forslår, at kamptrænerne kommer på dommerkursus, så de ved hvad der giver point og hvad 

reglerne er og ikke kun har deres egen ide om det.  Micheael fortalte at klubben støtter op om dem som 

gerne vil være dommere og at klubben giver et tilskud til kurset. 

  

Trænerkursus med Lars Krusaa evt. sammen med KA – Vi synes ikke det er nødvendigt lige nu. Vi kan lære 

meget af at tage ud til andre klubber og følge deres træning.   

 Børneinstruktørkurser – Der er forskel på at træne voksne og træne børn og unge. Heidi undersøger 

prisen og hvornår. 

12. Næste møde d. 19/3 kl. 19 i klublokalet   

 

Opgave  Deadline  Ansvarlig  

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.  

  Michael  

Undersøge ang. IP kamera – tilladelse, pris   19/3 Claus  

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  

 19/3 Michael  

Ang. sommerferie - Michael finder ud af hvad det koster gennem Hal Claus 
at leje salen og hvad det vil koste med fit4future.  

Inden 
sommer  

Michael  



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.  

  Michael  

Ring JGI Kontoret og giv Janni besked om at du skal have lavet en 
børneattest.  

ASAP  Christoffer  

Skal børne- og ungdom træne sammen i sommerferie og hvornår er der 
træning  

Inden 
sommer  

John  

Tøj 
 hører Nippon ang. tilbud på sorte shorts.  
 finder ud af noget med lange bukser og taler med Michael.   

 

  Peter 

Tøj  
 Finder ud af noget med træningsdragt, da forhandleren har fået   
 samarbejde med Sportigan. Måske de har noget som ikke ligner det 
vi allerede har.  

 19/3 Claus  

Planlægge dag for opsætning af udstyr mv    Peter  

Taler med sponsor om reklame til glasvæggen 19/3 Michael 

Destruering af måtter fra John arbejde. Hvem destruerer Snarest ? 

Kan klubbens motionister deltage til landsholdsamlingen d. 16/2 NU Peter/Michael 

Vil vores ungdomshold i Kickboxing og Jiu-jitsu lave opvisning til Kids 
Awards 

Nu Michael, John 

Booking af store hal til Macht Cup stævne i november Snarest Heidi 

Tage billede af hver person fra trænere, aktivitetsudvalg, bestyrelse  ? 

Hvem står for at sætte ovenstående i glas og ramme og få det hængt op  ? 

Vedtægter og forretningsorden på hjemmeside (link)  Claus 

Aktiviteter sættes fast øverst på Facebook  En fra 
facebookgr. 

Bestyrelsesreferater på hjemmesiden  Claus 

Hvem skal mere være i webudvalg med Claus?   

Undersøger prisen på JGIs førstehjælpskursus  Michael 

Undersøger prisen på børneinstruktørkurser og hvornår  Heidi 

Hvor langt JGI er med mobilepay og dankort/mastercard  Claus 

 

 


