
Kampsports mødereferat 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Sted: Restaurant Huang Cheng   Mødetid: 18.00 – 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 

_______________________________________________________________________________________

Fraværende:____________________________________________________________________________  

Christoffer-Lucas Alexander      Bestyrelsesmedlem   

Pkt.           Beskrivelse 
1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt 

 

2. Nyt fra formanden 

Træningsdeltagelse 

Der er ikke så mange til træning for tiden. Michael har forhørt sig hos nogle stykker for at blive 

klogere. 

 

Tumlingehold 

Nicolai vil starte et tumlingehold op fra 6-10 år fra 17-18 om tirsdagen. De andre tider skubbes 

med 30 min.   

  

GVK + Cafeterie  

Der er HovedBestyrelsesmøde (HB) i morgen (d. 13/6-19). Søren tager afsted, da Michael er 

forhindret. På mødet skal der stemmes om, hvorvidt der skal gøres noget ved, at GVK udbyder 

samme sportsgrene som andre afdelinger i JGI. + Det var meningen at en repræsentant fra 

Cafeteriet skulle med på mødet i morgen, men Cafeterie-emnet  er ikke på HB´s dagsordenen!  

  

Gymnastik har booket klublokalet på stævnedagen 

Vi er blevet oplyst, at Gymnastik holder børnelejr den weekend, vi har stævne og at de allerede 

har booket klublokalet. Michael taler med gymnastik, om at få lov til også at være der.  

 

Sommerferie lukket 

Hallen holder sommerferie fra uge 27-32 (1/7-5/8). Vi har kun træning for alle hold i hallens 

sommerferieperiode om lørdagen. Unge fra 12 år og opad er velkommen. Det bedste vil være 

hvis ungdom kommer med en, de kan træne sammen med.  

  

12. juni 2019 



Rengøring  

Rengøringen er blevet bedre. Lene siger, at vi ikke skal betale en udefra til at komme og gøre 

rent, fordi hallens personale ikke gør det. Vi skal give hallen besked, når det ikke er gjort.  

 

Måtter, forsikring, slid  
Det er JGI´s forsikring der dækker, men vi betaler for sliddet på måtterne fra andre, da det ellers kan 

blive nødvendigt at vi fjerne måtterne efter hver træning, hvis det skal undgås. 

 

Mundtlig påtale 

Michael har ikke modtaget noget på skrift om den mundtlige påtale. Michael har talt med Palle 

om episoden, som ikke synes at der skal gives en påtale for det. Da påtalen ikke er modtaget på 

skrift tager, ser vi den som slettet. 

 

Nyt fra kassereren 

OK Benzin 

Kassereren oplyser, at vi har fået en indbetaling fra Ok Benzin på 4105,29 kr. i forbindelse med 

vores OK sponsoraftale. Penge som kommer ind pga medlemmerne har tilmeldt sig OK benzin 

klubaftale og har sat Jyllinge Kampsport som modtager af OK støtte.   

 

Manglende sponsorpenge fra Rema 1000 

Klubben har ikke modtaget sponsorpenge fra Rema 1000 Ølstykke endnu. Claus har kontaktet 

Rema. Pengene skulle være på vej, men vi skal være sikker på at de er modtaget, inden vi trykker 

Rema på vores klubtøj.  

 

Kontingent betales ikke over mobilepay 

Kontingent skal ikke ske via mobilepay. Claus vil hellere bruge 10 min på vores medlemmer og 

vise dem, hvordan man indbetaler korrekt, end at bruge 10 min på at rette op på en kontingent 

betaling over mobilepay. 

 

Mails til formand, kasserer og sekretær 

Vi blev enige om info til sekretærer, da der er et æ i sekretær. Heidi vil overtage de  

forespørgsler og mail som kommer ind på info-mailen. Faktura skal videresendes til  

kassereren.  

3. Nyt fra udvalgene (tøj, aktivitetsudvalget, Jiu-jitsus fremme….) 

Tøjudvalget: Se bilag.  

Vi blev enige om, at der skulle stå Jyllinge Kampsport på fronten uden logo. Claus får trykkeren til 

at lave 2 varianter af tryk på forsiden. Der var tvivl om det skulle være buet ”Jyllinge Kampsport” 

og personens navn inde i den buet del eller om størrelsen på trykket, hvis det ikke var buet.  

Buksernes tryk skal være det, som vi har det i dag.  

Vi venter nu på forhandleren skal give os de rigtige priser og får lagt tøjet ind i systemerne. Folk 

skal igen oprette sig og logge ind.  

Forhandleren lovede, at de har tøjet de næste 2 år også selvom det det forsvinder væk fra deres 

hylder.   

Claus sender ud på mail til godkendelse. Tøjet skulle gerne være klar til sæsonstart.  

 

 



Aktivitetsudvalget: 

- Brochureholdere er købt, bliver leveret hjem til Heidi i morgen. Der er indkøbt 2 stk. af A4 og 3 

stk. A5. Det er en ændring for hvad vi aftalte, men A5 har samme bundmål som A4 og det vil se 

pænere ud  

- Aktivitetsudvalget spørger, hvad vi gør med mad og drikkevarer til medhjælpere på stævnedagen 

og om der skal laves morgenmad lørdag morgen. Michael oplyser, at det kommer an på, om vi 

får lov til at være oppe i klublokalet.  

- Skal vi informere cafeteriet om at vi har stævne? Michael siger, at de kan se det i kalenderen, 

hvad der sker i Jyllingehallen, men det ikke kan skade, at oplyse om det.  

- Heidi oplyser, at Pia Holm Søeborg desværre stopper i klubben grundet en tilbage vendende 

skade ved træning. Hun bliver i Aktivitetsudvalget året ud og hjælper nok gerne til ved 

arrangementer, hvis adspurgt.  

Børne- og ungdoms sommeraktivitet bliver holdt i starten af den nye sæson.  

Aktivitetsudvalget har ændret årets gang, så de nu arbejder, så de følger sæsonen fra august – 

juni og ikke som tidligere fra januar til december.   

 

Udvalget fra jiu-jitsus fremme: 

Ang. Judo 

Søren har talt med en fornuftig kandidat han kender, men han var ikke interesseret.  

Heidi synes vi skal genoverveje, om vi skal starte et judohold op. På mødet d. 6. februar 2019 var 

vi enige om ikke at tage flere sportsgrene ind. Hvis Nicolai vil have Judo, må have tage det ind i 

sin jiu-jitsutræning. Vi kan godt ændre holdnavnet, hvis det er. Heidi synes, vi skal fokuserer på at 

få jiu-jitsu op og køre og finde en afløser for Kristian Krabbe, så John ikke står med hele ansvaret 

for både ungdom- og Basisholdet. Bestyrelsen var enig. Michael tilføjede, at med Nicolais opstart 

af tumlehold, vil han ikke have tid til judohold. 

Claus foreslår, at vi ændrer udvalget til et markedføringsudvalg, som ikke kun skal fokuserer på 

Jiu-jitsu. Bestyrelsen var enig. Vi vil spørge ud i klubberne om nogen har interesse for at være 

med i sådan et udvalg. Pga. mandefald på holdene vil vi vente til den nye sæson. 

 

4. Opfølgning fra sidste møde (selvforsvar, judo) 

Selvforsvarsgruppe:  

Nicolai har for travlt. Ideen droppes.  

 

5. Gennemgang af opgavelisten 

 

Opgaver 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.  
Svar: Det er JGI´s forsikring der dækker, men vi betaler for sliddet på måtterne fra andre, 
da det ellers kan blive nødvendigt at fjerne måtterne efter hver træning, hvis det skal 
undgås.  

Michael  

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 –  
Svar: Vi laver træning lørdag. Priserne kan vi ikke lave om på. Vi dropper fit4future.  

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.  
Svar: Rengøringen er blevet bedre. Lene siger, at vi ikke skal betale ekstra, så skal vi gøre 
opmærksom på det til hallen og ellers til ledelsen. 

Michael 

Skal børne- og ungdom træne sammen i sommerferie og hvornår er der træning.  
Svar: Der er sommerferie. De er velkommen lørdag fra 12 år og opefter, helst med en 
makker.  

Michael 

Undersøger prisen på JGIs førstehjælpskursus  
Svar: Er gjort. 

Michael 

Der er to pull up bars der er ødelagt.  
Svar: Claus har ledt efter faktura, men ikke fundet den. Han leder videre.  

Claus 

Vedtægter og forretningsorden på hjemmeside (link). 
Svar: Er lagt ud. 

Claus 

Bestyrelsesreferater på hjemmesiden 
Heidi taler med Claus om hvordan det gøres 
Svar: Claus har lagt alle ud på nær det sidste. Heidi er blevet vist hvordan og det lagt sidste 
referat ud også.  

Claus/Hei
di 

Der skal laves en kasse som medlemmerne kan komme med forslag/spørgsmål i.   
- Hvem laver kassen?  
Svar: Heidi har svedt denne opgave ud. 
- Hvem tømmer den –  
Svar: En fra bestyrelse inden et bestyrelsesmøde 

Heidi 
(undersøg
er ang. 
kassen) 
 

Tage billede af hver person fra trænere, aktivitetsudvalg, bestyrelse 
Svar: Heidi har lavet aftale med de sidste der mangler og vil få de 2 sidste billeder i 
weekenden.  

Heidi 

Hvem står for at sætte ovenstående i glas og ramme og få det hængt op 
Svar: Vil blive sat op på næste arbejdsdag 

 

Ring JGI Kontoret og giv Janni besked om at du skal have lavet en børneattest.  
Svar: Det er ordnet. 

Frank 

Planlægge dag for opsætning af udstyr mv  
Svar: der er punkt om det senere. 

 

Destruering af måtter fra John arbejde. Hvem destruerer 
Svar: Det vil ske på arbejdsdagen 

 

Aktiviteter sættes fast øverst på Facebook. Der skal tjekkes op om det sker 
Svar: Det er gjort, men kan kun ses, hvis der bruges pc på Facebook.  

En fra 
facebookg
r. 

Spørge 2x Pia om de vil kigge på riu.dk 
Svar: 2 x Pia vil gerne, men de mangler oplysninger om til hvilke arrangementer de skal 
søge til. Der skal stables et samarbejde på benene. Michael og Claus tager kontakt til 2 x 
Pia.  

 

Ang. mundtlig påtale 
Svar: Mundtlig påtale ikke stadfæstet 

Michael 

Mobilepay og dankort 
Svar: Det har ikke været på HB dagsorden endnu 

Claus 

Brochureholdere til arrangement papirer 
Svar: Er bestilt, kommer i morgen (13/6-19) 

Heidi 

Annoncering efter judotræner 
Svar: Judotræning droppet 

Søren 

Tale med Christian Frausing  
Svar: Forsøgt kontakt, men manden er svær at få fat i. Han er ikke til træning pt grundet 
skade.   

Peter 

Er røde kors kurset med hjertelungeredning 
Svar: Ja 

Michael 



Michael, Claus, trænerne og Heidi skal have adgang til Conventus 
Svar: Michael og Claus har fået adgang. Heidi har ikke modtaget mail  

Claus 

Indkøb af beslag til balletroups (stavning :-I) 
Svar: Søren køber til arbejdsdag 

SP/PR 

Mail til formand, kasserer og sekretær 
Svar: Der arbejdes på det 

Claus 

 

6. Kurser for instruktørerne (1. hjælpskursus, Børneinstruktørkursus til august) 

1. hjælpskurset: 

Hjerte/lunge- redning hører med til tilbuddet.  

Vi finder dato i efteråret, så alle trænerne og dem fra bestyrelsen, som vil, kan deltage.  

Børneinstruktørkursus: 

Da kurset altid bliver lagt ud i sommerferien og vi altid først ser det for sent, har Heidi taget 

kontakt til DGI. Beskeden fra DGI er, at der vil komme et i efteråret. Datoen er endnu ikke sat.  

Michael giver besked på trænermøde til Lianna, Markus, Jonas og John, at der kommer et kursus 

og vi gerne ser de deltager. Kursusdeltagelse betales af klubben. Vi ser nærmere ang. 

transporten.  

 

Heidi oplyser at DGI har fået en ny ansat (Sisse), hvis intention er, at gøre så arrangementer er 

planlagt et år ud i fremtiden, så klubberne bedre kan planlægge deres kurser.  

 

7. Kurser for bestyrelsen. 

Heidi forslår, at bestyrelsen opretter et udvalg, som kigger på kurser for bestyrelsen. Heidi og 

Frank meldte sig.  

 

8. Passive medlemmer 

Bestyrelsen er enige om, at gøre så det er muligt at blive passivt medlem af klubben. Vi var enige 

om, at passive medlemmer ikke kan stemme og de ikke kan træne med, men ellers kan deltage i 

alle sociale arrangementer, som andre medlemmer til samme priser som aktive medlemmer. 

Ang. tøj vil de betale samme pris som aktive medlemmer. Det er kun et plus, hvis passive 

medlemmer vil reklamere for klubben og vores sponsor. Vi kan heller ikke sætte anden pris for 

dem, da det ikke er i vores regi, men en forhandler udefra, som står for driften af tøjet.  

Vi er opmærksom på, at de i JGI regi vil tælle som medlemmer. Claus finder ud af hos JGI, hvor 

meget vi betaler for et medlem. 

Vi blev enige om at gennemtænke det til næste gang.  

 

9. Påskønnelse af frivillige 

De frivillige yder en stor indsats og det sætter bestyrelsen pris på. Der blev i den forbindelse talt 

om at ændrer reglerne for frikontingenter, så det ikke længere er børn af trænere og 

bestyrelsesmedlemmer, som kan træne gratis, men bytte det ud med aktivitetsudvalget. 

 

Pt. er det kun Frank som vil blive ramt af, at vi ændrer dette. Frank gør opmærksom på, at han 

ikke gik ind i bestyrelsesarbejde for at hans barn kunne træne gratis, så det er han ok med, hvis 

det besluttes.  

 

For at det ikke kan blive udnyttet, skal en som bliver en del af frikontingentordningen have været 

betalende medlem i minimum et år, inden der kan gives frit kontingent. Et medlem kan sagtens 



være nystartet i klubben og blive en del af aktivitetsudvalget. Det er en selvfølge, at medlemmet 

skal være deltagende i aktivitetsudvalgets arbejde for at for at blive en del af 

frikontingentsordningen.  

Hvis medlemmer træder ud af aktivitetsudvalget vil medlemmer skulle betale kontingent fra 

først kommende måned derfra for fortsat at kunne træne i klubben.  

 

Der er pt. 7 med i aktivitetsudvalget, dvs 8.400 kr. i alt, hvor der blev sagt, at det er mange 

penge, da vi aldrig ved hvor mange medlemmer der er i næste sæson, samt antallet i 

aktivitetsudvalget. Vi aftalte at gennemtænke det til næste gang.  

 

Der blev foreslået at alle bestyrelsesmedlemmer, trænere og aktivitetsudvalget mødes en gang 

om året og spiser sammen. Det kan være på restaurant, eller privat.  

 

Et andet forslag for vise at bestyrelsen sætter pris på de frivilliges hjælp og for at få flere til at 

hjælpe til ved arrangementer eller andre ting (fx arbejdsdag) er, at klubben betaler for mad og 

drikkelse undervejs.  

Vi blev enige om at gennemtænke det til næste gang.  

 

10. Ny arbejdsdag 

Næste arbejdsdag bliver søndag d. 11 august kl. 10. 

 

11. Retningslinjer for Conventus 

Der er blevet sendt kigge adgangskoder ud til trænere og Heidi for at de kan se om medlemmer 

har betalt og for Heidis vedkommende for deltagere i forbindelse med aktivitetsudvalgets 

arrangementer.  

 

12. Næste møde 

Næste møde bliver onsdag d. 21. august kl. 19, sted endnu uvist.  

 

13. Evt.  

Spørge pizzaria i Ølstykke om de vil lave sandwich til vores stævne, eller købe ind til sandwich i 

Rema 1000 til de frivillige til vores stævne 

 

Indkøb af nye reoler til håndvægte og kehletbells. Søren kigger på den. 

 

14.  

Opgaveliste:  

Opgaver Opsat Deadline Ansvarlig 

Der er to pull up bars der er ødelagt.  
Svar: 12/6-19 Claus har ledt efter faktura, men ikke fundet den. Han 
leder videre.  

30/4-19  Claus 

Der skal laves en kasse som medlemmerne kan komme med 
forslag/spørgsmål i.   
- Hvem laver kassen?  
Svar: 12/6-19 Heidi har svedt denne opgave ud. 

30/4-19  Heidi 
(undersøger 
ang. kassen) 
? 

Destruering af måtter fra John arbejde. Hvem destruerer 
Svar: 12/6-19 Det vil ske på arbejdsdagen 

 Snarest arbejdsdagen 



Spørge 2x Pia om de vil kigge på riu.dk 
Svar: 12/6-19 2 x Pia vil gerne, men de mangler oplysninger om til 
hvilke arrangementer de skal søge til. Der skal stables et samarbejde 
på benene. Michael og Claus tager kontakt til 2 x Pia.  

30/4-19   

Mobilepay og dankort 
Svar: 12/6-19 Det har ikke været på HB dagsorden endnu 

  Claus 

Tale med Christian Frausing  
Svar: 12/6-19 Forsøgt kontakt, men manden er svær at få fat i. Han er 
ikke til træning pt. grundet skade.   

2/4-19  Peter 

Indkøb af beslag til balletroups (stavning :-I) 
Svar: 12/6-19 Søren køber til arbejdsdag 

30/4-19 arbejdsdagen SP/PR 

Mail til formand, kasserer og sekretær 
Svar: 12/6-19 Der arbejdes på det 

30/4-19  Claus 

Mad og drikke til de frivillige til stævnet 12/6-19 Michael  

Indkøb af reoler til vægte og kethelbelts  12/6-19 Søren  

 

 

 

 

 


