Kampsports mødereferat

30. april 2019

_____________________________________________________________________________________________________________

Sted: Jyllingehallens klublokale

Mødetid: 19.00 – 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
Frank Sejer Jensen
Bestyrelsesmedlem
Christoffer-Lucas Alexander
Bestyrelsesmedlem
Gæst: Lene Lindberg Nielsen
Formand for JGI
_______________________________________________________________________________________
Fraværende:____________________________________________________________________________

Pkt.

Beskrivelse
1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
2. Godkendelse af konstituerende mødereferat
Godkendt
Referat fra bestyrelsesmødet før medlemsmødet godkendt
3. Nyt fra formanden
GVK
Gymnastik, boksning og kampsport har talt sammen om at GVK udbyder de samme sportsgrene
som allerede er i JGI regi. De er med på at det skal tages op på næste hovedbestyrelsesmøde.
Der er afsnit i FO (ForretningsOrdenen), hvor der står omkring at afdelinger skal have respekt for
de andre sportsgrene.
Smadret spejl
Et spejl er smadret. En er blevet sparket ind i det. Det er kommet i orden. Forsikringen er
kontaktet og det bliver betalt den vej.
Rengøring
Vi betaler 17.000 kr. for leje af kampsportslokalet, hvori rengøring er inklusiv. Der er stadig støv
på ventilationsrør over hylderne til taskerne. Det er byggestøv, som var der allerede før vi
”flyttede” ind i lokalet. Der er store nullermænd og hår på kampsportsmåtterne på de dage der
burde være blevet gjort rent. Det er ikke kun kampsportslokalet, men også wc’er og i selve hallen
i sig selv, der ser beskidt ud. Der er store beskidte pletter på wc, døre, vask og vægge
Der er flere afdelinger der er utilfredse. HB (HovedBestyrelsen) er opmærksom og har det med
på deres møde.

Cafeteria.
Der er ikke tilfredshed med cafeteriet i hallen. Det er dyrt mad, der opleves at boller/sandwich
ligger fremme uden ordentlig indpakning. Det bliver meget tørt, men også hygiejnen og bakterier
på maden når det ikke er på køl bliver man i mistænkelig på. Selv slikken er meget hård. Christina
kommer med til næste hovedbestyrelsesmøde. Der er lavet et udvalg.
Måtter
Der er en løsøre forsikring på måtterne, hvis der sker noget med tingene igennem hallen. Vi
spurgte JGI´s formand Lene omkring slid på måtterne. Lene vil undersøger det.
Riu.dk.
RIU er et tilskud til ledere og trænerudvikling - kommunens pulje. Vi kan få del i puljen 1. gang
man starter en ting op. Det er ret godt beskrevet på riu.dk oplyser Lene. Spøge Pia og Pia om de
vil kigge på det.
Dommerkursus
Peter har været oppe til dommerkursus og bestået. Tillykke med det.
Mundtlig påtale
Der har været en episode mellem hal-vagt Palle og Peter Rasmussen. Vi har fået en mundtlig
påtale fra hallen. Episoden blev gennemgået. Frank var til stede og opmærksom på episoden.
Bestyrelsen står ret uforstående overfor påtalen. Michael vil tage den videre.
Claus Svenson er blevet sekretær for Dansk Kickboxingsforbund. Tillykke med det.
4. Nyt fra kassereren
Kontingent – Fra august indføres halvårligt kontingent som en forsøgsordning.
Mobilepay – betaling er muligt, men kun med dankort. Det er ikke muligt med Mastercard
endnu. Hvis vi starter Mastercard op, vil det være gældende for alle 12 foreninger. Der har været
travlt i HB og der har ikke været fokus på det. Hvis vi vælger selv at indføre Mastercard, er der et
startgebyr på 500 kr. og efterfølgende gebyr pr. indbetaling.
Hvis der bliver besluttet i HB at det ikke indføres, så er bestyrelsen enig i at de medlemmer der
måtte være berørt af det, må kontakte kassereren og så finder vi ud af det.
Medlemsmødet fra DKF:
Kontingentet stiger fra 1000 til 2000 kr. Nogen af de penge vil gå til landsholdet. Der vil også
komme hjælp til transport for Landsholdskandidater.
Der er er kommet en bronze, sølv og guldmærke ordning i DKF. Læs mere her
https://kickboxing.dk/om-dkf/dkfemblemet/?fbclid=IwAR32L583_L3r5zb3aiRukxYaDpT8SuHCpnko6lAwnzFhg8EWCqoLzyDasto
5. Nyt fra udvalgene (tøj, aktivitetsudvalget….)
Tøj:
Lange bukser koster 200 kr.
Shorts: 285

Priser på træningsdragten : Er på plads
Aktivitetsgruppe:
- Brochureholdere nr. 2 valgt. Indkøb 4 stk. af A4 og måske 2 A6.
Claus siger, at man kan få flere blandet sammen af forskellige størrelse.
- Sommerfestplakaten er sat op
- Claus ønsker at vi venter med at sætte plakaten op til han har fået lagt begivenheden op.
Udvalget fra jiu-jitsus fremme:
Søren har skrevet med Nicolai.
Nicolai ønsker flere trænere og måske et judohold, vi kan evt. annoncere efter trænere.
Der findes ud af noget med træning fredag, lørdag eller søndag. Der laves annonce. Gøres
opmærksom i den om at det er en ulønnet stilling.
6. Medlemsmødet. Er der noget der skal tages op. Hvordan gik det?
Lavt fremmøde. Tager det som et plus, hvis folk er utilfredse vil de dukke op.
Peter eller Michael har ikke fået talt med Christian. Peter vil få talt med ham
Dem som løber op og ned af trappen og forstyrrede Jiu-jitsutræningen er ordnet.

7. Forslag til bestyrelsesmøde frem til sommerferien
12. juni 2019 kl. 18 Kaku (jyllinge) eller det andet sted i Ølstykke. Michael undersøger.
Hvis du har noget du vil have med på næste bestyrelsesmøde, så kom med det inden 10 dage
før.
8. Gennemgang af opgaveliste
Deadline
Opgave
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.
Svar: Michael er i gang med at undersøge det gennem Lene
Undersøge ang. IP kamera – tilladelse, pris
Svar: Vi skal spørge alle i lokalet om lov til at filme - hver gang. Vi dropper
det.
Der skal laves en kasse som medlemmerne kan komme med
forslag/spørgsmål i.
- Hvem laver kassen?
Svar: Heidi undersøger hvad mulighederne er for noget i plastik
- Hvem tømmer den
Vi skal have undersøgt om de må være i rummet uden træner, når der er
søndagstræning
Svar: Der skal være en fra klubben til stede, som er ansvarlig.
Ang. sommerferie - Michael finder ud af hvad det koster gennem Hal Claus
at leje salen og hvad det vil koste med fit4future.

Ansvarlig
Michael

19/3

Claus

??

19/3

Michael

Inden
sommer

Michael

Svar: Michael undersøger til næsste gang
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.
Svar: Det er i gang
Ring JGI Kontoret og giv Janni besked om at du skal have lavet en
børneattest.
Svar: Det er ordnet.
Skal børne- og ungdom træne sammen i sommerferie og hvornår er der
træning.
Svar: Michael undersøger
Tøj
 hører Nippon ang. tilbud på sorte shorts./er ordnet
 finder ud af noget med lange bukser og taler med Michael. /ordnet
Svar: Det er ordnet
Tøj
 Finder ud af noget med træningsdragt, da forhandleren har fået
 samarbejde med Sportigan. Måske de har noget som ikke ligner
Svar: er ordnet
Planlægge dag for opsætning af udstyr mv
Svar: Peter laver dag efter DM. Der er to pull oup bars der er odelagt.
Taler med sponsor om reklame til glasvæggen.
Svar: må vi ikke for hallen
Destruering af måtter fra John arbejde. Hvem destruerer
Svar:
Booking af store hal til Macht Cup stævne i november
Svar: Er ordnet
Tage billede af hver person fra trænere, aktivitetsudvalg, bestyrelse
Svar: Heidi er i gang
Hvem står for at sætte ovenstående i glas og ramme og få det hængt op
Vedtægter og forretningsorden på hjemmeside (link).
Svar: Claus tjekker op
Aktiviteter sættes fast øverst på Facebook.
Svar: Vi tjekker op om det sker
Bestyrelsesreferater på hjemmesiden
Svar: Heidi taler med Claus om hvordan det gøres
Hvem skal mere være i webudvalg med Claus?
Svar: Søren melder sig
Undersøger prisen på JGIs førstehjælpskursus
Svar: Michael er i gang
Undersøger prisen på børneinstruktørkurser og hvornår.
Svar: Det afhænger af om DGI skal ud og leje lokaler, antal deltagere,
forplejning, instruktørløn osv. De 2 børneinstruktørkurser DGI har afholdt i
år har kostet 630 kr. pr. deltager. Lad os kigge på om vi kan få hjælp fra riu
Hvor langt JGI er med mobilepay og dankort/mastercard
Svar: Svaret i dette referat under pkt. 4
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9. 1. hjælp kurser
Michael har talt med Røde Kors om 1. hjælpskursus. Tilbuddet går på 14 personer får 1. hjælps
kursus i 3 timer for 3500 kr. Det er med dukker, så det er med pust, der er dog tvivl om der er
med hjerte-lungeredning. Der gives ikke diplom efter overstået undervisning. Michael finder ud
af om hjerte-lungeredning hører med i tilbuddet

10. Evt.
Conventus
Det blev taget op hvem der har brug for adgang til Conventus og medlemsstatistiker, kunne
arbejde i systemet.
Michael og Claus skal kunne skrive, arbejde og se medlemmer . Trænerne og Heidi vil
få se-adgang til Conventus.
Rettingslinjer fra conventus på næste møde.
Udstyrsudvalg:
Balletroups. Snorerne knækker, der skal købes beslag. Bestyrelsen har godkendt køb af det.
Massage af Andreas fra klubben:
Andreas tilbyder massage. Han vil give 10 % rabat og give noget tilbage til klubben. Det betyder,
han vil blive sponsor. Beløbet vil blive ca. 36 kr. pr. behandling. Det er ikke fair overfor Rema
1000, som giver 30.000 kr. Det kan også være svært for Andreas at vide hvem der er medlem.
Vi ønsker ikke Andreas som sponsor, men han kan lægge en brochure nede i klubben og give
medlemmerne en større rabat.
Facebook gruppe vs mail
Der blev foreslået at bestyrelsen laver en facebookgruppe. Fordelen er at der kan slåes emner op
og kommentarer til det ligger under, der kan derved være flere tråde i gang på en gang.
Facebook kan ikke bruges som dokumentation, hvis det skulle blive nødvendigt. Kommentarer og
opslag kan slettes. Mail virker som et brev, det gør facebook ikke. Foreslaget blev ikke godkendt.
Selvforsvarsgruppe:
Pia Elgsås har spurgt Nicolai om han vil stå for et selvforsvarskursus. Vi skal passe på med at
lægge navn til et selvforsvarshold, der kun varer kortvarigt, da man kan få den følelse om at så er
man ”dækket ind”. Hvis det skal blive aktuelt skal det et selvforsvarshold, som varer en sæson.
Forsvarsteknikker skal lægge på rygraden så det nytter ikke noget at det kun er et par enkelte
gange.
Det skal tages op på næste bestyrelsesmøde.
Mails til formand, kasserer og sekretær
Der skal laves mail til hver post - formand, kasserer og sekretær, bl.a. da
- Kommunikationen bliver i klubben, når posten besættes af anden
- Kontakten til klubben er den samme uanset hvem formand, kasserer eller sekretæren er
- Der bruges ikke egen personlig mail (beskyttelse af bestyrelsesmedlemmet), virker mere
professionelt
Mailen kan godt sættes op til at den kommer ind på ens almindelig mail, så man ikke skal tjekke
flere mails. Man skal være opmærksom på at når man svarer kommer ens mailadresse med i
svaret.
Det skal på næste møde præciseres ud, om en evt. viderestillet kommunikation svarede på
personlig mail kan ses på fx på bestyrelsesmailen eller om man skal logge ind på
bestyrelsesmailen og svarer for at kommunikationen gemmes på bestyrelsesmailen.

Opgaveliste:
Opgaver
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.
Ang. sommerferie - Michael finder ud af hvad det koster gennem Hal Claus
at leje salen og hvad det vil koste med fit4future.
Michael undersøger til næste gang
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.
Skal børne- og ungdom træne sammen i sommerferie og hvornår er der
træning.
Undersøger prisen på JGIs førstehjælpskursus gjort
Der er to pull up bars der er ødelagt
Vedtægter og forretningsorden på hjemmeside (link).
Bestyrelsesreferater på hjemmesiden
Heidi taler med Claus om hvordan det gøres
Der skal laves en kasse som medlemmerne kan komme med
forslag/spørgsmål i.
- Hvem laver kassen?
- Hvem tømmer den
Tage billede af hver person fra trænere, aktivitetsudvalg, bestyrelse
Hvem står for at sætte ovenstående i glas og ramme og få det hængt op
Ring JGI Kontoret og giv Janni besked om at du skal have lavet en
børneattest. Det er ordnet.
Planlægge dag for opsætning af udstyr mv
Destruering af måtter fra John arbejde. Hvem destruerer
Aktiviteter sættes fast øverst på Facebook. Der skal tjekkes op om det sker

Opsat

Spørge 2x Pia om de vil kigge på riu.dk
Ang. mundtlig påtale
Mobilepay og dankort
Brochureholdere til arrangement papirer
Annoncering efter judotræner
Tale med Christian Frausing
Er røde kors kurset med hjertelungeredning
Michael, Claus, trænerne og Heidi skal have adgang til Conventus
Indkøb af beslag til balletroups (stavning :-I)
Mail til formand, kasserer og sekretær
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