
Kampsports mødereferat 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Sted: Jyllingehallens klublokale Mødetid: 20.30 – 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 dagsordenen 

Godkendt  

 

2. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt pr. mail tidligere 

 

3. Nyt fra formanden  

GVK og kickboxing  

Michael oplyser, at han på sidste HB (HovedBestyrelsesmøde) har bedt Keld/GVK kalde sit hold 

andet end ”kickboxing”. Michael mener, ikke at GVK skal udbyde hold som andre foreningen i JGI 

udbyder. GVK udbyder kickboxing, boksning, Zumba. 

Keld bad Michael om at komme med nogle forslag til, hvad han kan kalde sine hold.  

 

Reklamer på vinduet 

Michael er blevet fortalt, at vi ikke må have reklamer på vinduet ind til Dojoen.  

 

Store hal og match cup stævne 

Vores ansøgning om at leje store hal til vores stævne er blevet godkendt. Der vil blive sat bander 

op rundt om ringen.  

Der er lavet et cafeterieudvalg, da vi ikke er de eneste som synes cafeteriet er meget dyrt. 

Michael kom med et par forslag til hvordan vi måske kan tjene penge på kagesalg. 

 

Støttehæfte 

Michael fremviser et kuponhæfte med diverse tilbud i. Hæftet koster 100 kr., vi vil tjene 50 kr. pr. 

hæfte. Vi kan levere de hæfter tilbage vi ikke får solgt. Bestyrelsen stemte for.  

 

Pokalreceptionen d. 22. maj 

Michael oplyste om pokalreceptionen. Hvis nogen fra bestyrelsen har nogle de vil indstille, så skal 

18. marts 2019 



de ringe til Janni og høre om proceduren. Gå på jgi.dk hjemmesiden og se hvornår sidste frist for 

indstillingerne er.  

 

Sportsnat d. 22. marts – nu på fredag 

Michael oplyste om at der er sportsnat på fredag og spurgte om nogen kunne være i vores Dojo 

under sportsnatten. Han undskyldte den sene udmelding, men havde først selv fået det af vide 

for få dage siden. Der er ingen som kan.  

 

Rengøring  

Michael har klaget over rengøring på HB-mødet. Der er flere foreninger, der er utilfredse med 

rengøringen. HB vil sætte noget i værk 

 

Udsugning  

Michael oplyser, at han ikke synes udsugningen fungerer optimalt. Hvis man kommer ind under 

alm træningen er luften indelukket. Peter bad om at få skruet 1 – 3 grader op, da det kan blive 

koldt efter at mange har været derinde og går ned til 1/3 mennesker. 

 

Træningstider 

Det er tid til at indsende træningstider for sæsonen 2020/21. Det er gjort 1/3-19  

 

Hold træningstiderne 

Vi skal huske, at når vi skal bruge dojoen SKAL den bestilles. Tiderne skal overholdes. Dvs. vi skal 

ikke starte før tid eller bruge rummet længere, end den er booket til.  

 

Kode til kopiering 

Kassereren Claus Svenson og sekretær Heidi Støiholm har fået udleveret koden til kopimaskinen i 

Jyllingehallen i kraft af deres funktioner i bestyrelsen. Hvis andre har brug for at få kopieret noget 

kan det lade sig gøre, men kontakt Michael. 

 

Træner stoppet 

Kristian Krabbe er stoppet som ungdomstræner. Kristian bor på Christianshavn og bliver far 

inden for nogle uger.  John har ungdomstræningen alene indtil videre. Michael er i kontakt med 

en afløser for Krabbe. 

 

4. Nyt fra udvalgene (tøj, aktivitetsudvalget) 

Tøjudvalget 

Peter har problemer med at få short uden der er tryk foran. Peter har dog fundet nogle shorts. 

Heidi er ikke glad for, at der er net i begge sider på shortsene.  

Heidi er i mod træningstrøjen som blev fremvist. Den er for klasket/hængende. Vil gerne se 

bukser til.  

Tøjet blev stemt ind. 

 

Tilbuddet til medlemmerne vil blive en t-shirt med korte ærmer + en træningsdragt. 

De lange kampbukser og shorts skal kæmpere/medlemmer selv betale for. Klubben betaler for 

trykket på bukserne.  

 

Tøjudvalget aftaler møde og aftaler nærmere.  



 

Aktivitetsgruppen: 

Tavle 

Aktivitetsudvalget vil gerne have en opslagstavle op til aktiviteterne. John og Linda har en tavle 

på 90x60 cm de gerne vil stille til rådighed. Det er i orden med bestyrelsen.  

 

Sommerfester  

Aktivitetsudvalget har været nødt til at flytte sommerfesten fra lørdag d. 15/6 til fredag d. 14/6, 

da sommerfesten igen i år falder sammen med Gundsømagles byfest. Der er minimum 6 aktive 

udøvere som bor i Gundsømagle, som normalt gerne vil komme til både sommerfest og byfest. 

Den ene af dem er Frank, som også er kampsport kontakt til udlejningslokalet. Han skal være til 

stede for at vi kan leje det. Frank vil gerne med til byfesten.  

Weekenden før er det pinse. Weekenden efter er der Sankt hans og diverse 10. klasser og 

studenter begynder at holde deres afslutningsfester. Aktivitetsudvalget er selv ked af, at vi ikke 

har hyggetimerne inden på græsplænen, men kom frem til at denne er den bedste løsning. 

Aktivitetsudvalget har talt om at rykke sommerfesten til starten af sæsonen i stedet for 

slutningen.     

 

5. Nyt for kassereren 

Claus gennemgik regnskabet 

 

Claus har oprettet basisholdet i Conventus. Han havde fået en seddel med 27 navne, men kun 19 

havde betalt. Michael har haft rykket dem. John følger op.   

 

Heidi nævner, at vi skal passe på ikke at holde mini bestyrelsesmøder nede i dojoen. Vi skal 

hjælpe hinanden med at huske på, at have hele bestyrelsen med i beslutningerne.  

 

6. Medlemsmøde  

Vi blev enig om et par kandidater til vi vil spørge angående om de vil være dirigent til 

medlemsmødet. Michael spørger dem. 

Claus og Peter vil gerne genopstille.  

John genopstiller ikke, da han har 2 hold + egen træning og han vil også gerne bruge tid på sin 

familie.  

Michael tog op om bestyrelsen ønsker, at vi har direkte valg til kassereren. Det var der  
enighed om. Dette er for at sikre, at vi har et bestyrelsesmedlem som kan og gider være 
kasserer. Dette vil blive tilføjet til JGI-Kampsports retningslinjer/vedtægter, som er et tillæg til JGI 
vedtægter. 
 
Heidi bad om at få ført til referat, at hun ikke er enig i beslutningen om at direkte valg til 
kassererposten  kan besluttes af bestyrelsen alene. Heidi mener, der er en ændring af 
vedtægterne og derfor skal op på et medlemsmøde.  

 
Claus fortalte, at det ikke vil være en ændring af JGI´s vedtægter, da han har talt med JGI flere 
gange ang. dette. Det er derfor en beslutning vi i bestyrelsen kan foretage sammen med andre 
beslutninger, vi foretager til bestyrelsesmøder, som er i klubbens interesse. 
 



Passiv medlemskaber:  

Michael tog op, om vi skal spørge medlemmerne om godkendelse af passive medlemskaber. Der 

er noget økonomi i det, da de passive medlemmer får visse økonomisk fordele som aktive 

medlemmer for mindre kontingent. Bestyrelsen var af samme holdning som ved direkte valg. Det 

blev derfor bestemt, at det ikke skal op til godkendelse af medlemmerne inden indførelse.  

 

Medlemsmødets indkaldelse og dagsorden blev herefter godkendt. 

 

7. Landsholdssamlinger (transport) 

Peter spørger om hvad bestyrelsens holdning er til at give tilskud til de lukkede 

landsholdssamlinger til dem som er på landsholdet (lige nu er det Peter Rasmussen og Alberte 

Kiki). Peter mener, at der er 4 landsholdssamlinger om året (alle i Jylland). 

 

Der var enighed om at bestyrelsen gerne vil støtte klubbens kæmpere økonomisk, som er på 

landsholdet. Alt med måde, selvfølgelig. Der blev talt om en ordning, hvor Peter og Alberte fylder 

en bil op med andre landsholdskæmpere fra Sjælland. Jyllinge Kampsport vil hjælpe økonomisk 

med broudgiften.  

 

Bestyrelsen synes det hører under kampbudgettet. Michael gør det godt med kampbudgettet. 

Han har en fornuftig holdning til hvornår der skal gives og tages fra gang til gang. Michael må sige 

til, hvis kampbudgettet ikke rækker. Michael oplyser altid bestyrelsen om de beslutninger, der er 

foretaget.  

 

8. Forslag til næste bestyrelsesmøde efter det konstituerede møde bliver 15. maj kl. 19 

Punkt ikke nået pga. klokken er over 22. 

Kan bestyrelsen venligst give besked over mail om de kan den dag (ikke John). 

 

9. Gennemgang af opgaveliste, som er til sidst i vores referater 

Punkt ikke nået pga. klokken er over 22. 

 

10. Evt. 

Skammel:  

Kan vi købe en skammel til de lidt lavere trænere, så de kan nå op hvor sandsækkene skal 

hænges op - Godkendt.  

 

 

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 

 

 


