
Referat af Jyllinge Kampsport bestyrelsesmøde d 
21/8 
 
Til stede: Claus, Frank, Christoffer, Peter, Michael, Søren 
Referent: Søren 
 
1.  Godkendelse af dagsordenen: 
 
Dagsordenen er godkendt 
 
 
2. Referat fra sidste møde 
 
Godkendt 
 
 
3. Ny fra formanden:  
 

- Spejle: Michael siger at spejlet er gået i stykker igen og at det er ret dyrt, for forsikringen 
dækker ikke. Årsagen til at det går i stykker kan skyldes monteringen, som resulterer i at 
spejlet knækker ved hårdt slag. Claus og Christoffer foreslår at vi undersøger om vi kan 
få spejle der kan holde til det, evt. med film over eller noget bag. Michael undersøger 
hvilket glas der kan holde og hvad det koster.  

- Stævne: Michael undersøger om vi kan låne det lille mødelokale eller det store. Helle 
står for madlavningen. 

- Medlemmer: Folk er begyndt at komme tilbage efter sommerferien. 
- GVK fortsætter med at kalde det kickboxing. Michael vil tage det op med 

hovedbestyrelsen igen og samtidig tage hallens lukketider op. 
- Der har været landsholdssamling og vi havde Peter, Alberte og Sebastian med. 

Landstræneren var imponeret, især over Sebastian, og Peter er udtaget til B 
landsholdet! 

 
4. Nyt fra Kasseren: Claus: Ikke så meget. Mangler at få kontingentpengene fra JGI, men alt ser 
godt ud. 
 
5. Nyt fra udvalgene: 
 

- Tøjudvalget: Webshoppen er oppe at køre. Folk kan bestille.Tøjet bestilles 
kvartalsvis.Alle kæmperne skal gå ind og bestille omgående. 



- Aktivitetsudvalget:  
- Ungelejr for Jiu-Jitsu 16/4-2020? Skal undersøges om vi deltager. 
- Kampidrætsdag 15/10? Noget vi deltager i? 
- Frivillig fredag - der mangler tilbagemelding på om folk vil deltage 
- 6/9 er der opvisning til Høstfest i Ølstykke med børnehold, motion og kæmpere. 
- Mad og kage til stævne: Må ikke sælge i klubben, men klubben må få støtte og 

give et stykke kage. 
- Stævne: Prøve at skrive ud til flere forbund for at gøre det større, bla. Thaiboxing, 

Taekwondo, MMA osv. 
- Børneinstruktørkursus 26/10 i Solrød. Mulige deltagere fra os er Markus, Lianna, 

Jonas og Frank. Skriv til Heidi hvis man vil med. 
- Julefrokost. Dato er fundet og det bliver den 23/11, en lørdag. Det bliver i 

Stougården og vi bestiller rengøring efter festen. 
 
6. Gennemgang af opgaveliste: 
 

- Claus: Pull up bars. Claus er ved at finde ud af, hvor de er købt så vi kan reklamere og 
få erstatninger for de to der er bøjet. 

- Forslagskasse: Ikke vedtaget. For 2, mod 4. Årsagen er at folk er begyndt at komme og 
fortælle deres mening og vi synes at vi har en rigtig god kontakt til vores medlemmer. 
Dernæst mener Michael er en skotøjsæske kunne være lige så god. 

- Destruering af måtter. Var meningen at det skulle ske på arbejdsdagen, som vi alle 
havde glemt, undtagen Peter. Hallen var også lukket. Vi prøver at arrangere det ved 
næste arbejdsdag. 

- Kig på RIU for at søge tilskud. Ingen har gjort noget endnu. 
- MobilePay og Dankort. Vi afventer hovedbestyrelsen. 
- Tale med Hush om træning: Det er der taget hånd om. 
- Indkøb af beslag til battleropes: Peter har en ide om en slangeholder til rebene. Søren 

køber beslag så de er klar til næste arbejdsdag. 
- Mailadresser til formand, kasserer og sekretær. Claus er ikke kommet videre pga vi ikke 

har domænenavnet www.jyllingekampsport.dk. Vi købet domænet og beholder 
jyllingekickboxing.dk. Forslaget er vedtaget. 

- Indkøb af nye stålreoler der kan hold til vores materiel, til arbejdsdagen. Søren køber 
dem. Budgettet er ca 500 kr pr. reol og der skal købes tre. 

 
Pkt 7. Passive medlemmer: 
 

- Claus opretter et hold til det. Forslaget er vedtaget. Et passivt medlem har ret til: 
- Mulighed for at købe tøj 
- Ingen stemmeret 
- Deltage i arrangementer 
- Kontingentet koster det halve af et normalt medlem. 

 

http://www.jyllingekampsport.dk/


Pkt. 8 Påskønnelse af frivillige: 
 

Vi blev enige om: 
- 1 træningstrøje 
- Med ud af spise med trænere og bestyrelse 

 
Forslaget er enstemmigt vedtaget. 
Derudover så blev det vedtaget at familiemedlemmer til trænere og bestyrelse betaler 
kontingent på lige fod med andre medlemmer. 
 
 
Pkt. 9 Opgørelse af forsikringssum: 
 
Michael skriver til Janni og får også afklaret glasforsikring for spejlene. 
 
 
Pkt. 10 Klubbens retningslinjer.  
 
Der har været travlt, så det er blevet udskudt. 
 
 
Pkt. 11 Børneattest: 
 
Søren og Peter mangler. Send til Janni på 51904679 
 
 
Pkt. 12. Frivillig Fredag: 
 
Alle undersøger og finder kandidater. Aller læser mail fra Michael. 
 
 
Pkt. 13 Spejle 
 
Se pkt. 3 
 
 
Pkt. 14. Færdiggørelse af lokale.  
 
Ny arbejdsdag 22/9. Peter står for dagen og inviterer de personer der skal med. 
 
 
Pkt. 15. Næste møde 
 



2/10 kl 19 
27/11 kl 18 
 
 
Pkt. 16. Evt 
 

- Træningsdag.  Ugen inden Nordic Open 21/9.  
- Claus var til bestyrelsesmøde i DKF.  

- Klublogin til hjemmeside 
- Får nyhedsmails fra DKF 
- DM 2020. Vil Jyllinge afholde? Der skal være en hævet ring og 2-3 gulvarealer. 

Der skal oprettes et udvalg specifikt til opgaven. Vi tænker over det til næste 
møde 2/10. 

- Skal vi lave en reklamefilm for vores klub? Vi er enige om at lave en reklamefilm som vi 
kan dele udadtil. Peter spørger Rolf fra Birkerød om, hvordan man gør. 

- Kurser i bestyrelsesarbejde hos DIF. Heidi og Frank har kigget på nogle gode kurser. 
Frank og Heidi anbefaler at vi går videre med at finde kurser til bestyrelsen. Vi er alle 
enige. 

- Ny plakat. Vi skal finde filen der er brugt til den vi har nu. Claus vil gerne redigere, hvis vi 
kan finde den. 

 
 
 
 


