Kampsports mødereferat

2. Oktober 2019
______________________________________________________________________________________
Sted: Klublokale Jyllingehallen 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
_______________________________________________________________________________________
Fraværende:____________________________________________________________________________
Christoffer-Lucas Alexander
Bestyrelsesmedlem/Afgået
Pkt.

Beskrivelse
0. Godkendelse af referatet
Da referatet er lagt op på hjemmeside, skrives rettelserne til sidste referat her
Heidi har følgende rettelse, som også er skrevet ud på mail d. 10/9-19
- Ungelejr for jiu-jitsu er d. 16/11 i Ribe, ikke d. 16/4-2020
- Kampsportsfestivalen er d. 5/10-19, ikke den 15/10-19
- Børneinstruktørkurset er den 26/10-19 i Sorø, ikke i Solrød
- Opgaveskemaet: Ang. RIU , så står dette i referatet fra Juni 2019 ”Spørg 2xPia om de vil kigge på
riu.dk. Deres -svar: ”2x Pia vil gerne, men mangler oplysninger om til hvilke arrangementer de
skal søge til. Der skal stables et samarbejde på benene. Michael og Claus tager kontakt til 2x Pia”
- Ang. pkt. 16. Hvilken Plakat er der tale om? – Svar: Plakat med træningstider.
1. Godkendelse af indkaldelsen
Godkendt
2. Nyt fra formanden
- Christoffer stopper i bestyrelsen med omgående virkning, da han skal starte i Livgarden d. 2/1219. Bestyrelsen ønskede Christoffer god tur og sagde på gensyn.
- Michael beder bestyrelsen om at skrive en mail til formand og kasserer, inden der købes udstyr
over 300 kr. og andre ting over 500 kr.
- Mails bedes svares af alle med minimum et ok eller tommelfinger. Det er så spørgeren eller
referenten ikke skal vente 14 dage på at komme videre og kunne lægge opgaven bag sig.
-Baunehøjskolen har spurgt om de må låne udstyr til idrætsdag. Det vil blive erstattet, hvis noget
går i stykker. Bestyrelsen siger ja, hvis de laver reklame for vores klub.
- Peter er blevet udtaget til landsholdet og skal til VM d. 19/10.

- Michael spørg om bestyrelsen har noget i mod, at vi får en sponsor som udelukkende går til
Landsholdsudgifter – bestyrelsen er enig i det. Hvordan må vendes på andet møde.
- Træningsdagen i efteråret er aflyst
- Træningssamling i Jyllinge bliver til noget, trods udfordringer med rum. Det holdes d. 9/11-19.
- Michael og Claus viser DKF brochure og spørger om det er noget vi vil have. Det vil vi gerne
bestille hjem. Ungdom vil gerne dele den ud.
- GVK og kickboxing. Michael har været til hovedbestyrelsesmøde, hvor det blev besluttet at GVK
skulle nedlægge sine hold med Boksning og Kickboxing, da foreningerne ikke skal være i
konkurrence med hinanden. Efterfølgende er det blevet omformuleret til, at de godt må have
det, bare de kalder holdet noget andet og blander det med andre ting. Michael har kæmpet en
kamp for at komme bare hertil. GVK fitness hedder nu fitnetscompat. Bestyrelsen er enig i, at de
kalder sig det. Vi vil dog holde øje med om de stadigvæk dyrker kickboxing.
-Efterårsferie – Børneholdene og Jiu-jitsu holder efterårsferie. De andre hold er der træning.
-Spejlene bliver lavet i næste uge.
3. Nyt fra kassereren (mail til bestyrelsen)
Vores mobilepaynr gælder måneden ud. Nyt nr. er sat over det gamle klistermærke. Nyt nr. er
280367 – Jyllinge Kampsport.
Claus og Michael tog op omkring mails til formand, kasserer og sekretær. Sekretærmailen slettes,
da det vil blive overkill. Vi vendte om det var nødvendigt med specifikke mailbox til formand og
kasserer. Vi holder fast i, at der skal mailbox op til kasserer og formand, så historik kan følges,
hvis/når posterne får nye navne.
4. Arbejdsdag
(Hvor langt er i kommet? Er regningen på Pull-ups fundet?)
Vi får en anden udgave af pull up baren. Vi håber på en bytning, men vi er villige til at give de 300
kr. ekstra for en bedre udgave.
Ang. måtter på Johns arbejde har Michael og Heidi en aftale om at hente dem.
5. Nyt fra udvalgene
Tøjudvalget:
Tøjudvalget delte træningstøj ud til bestyrelsen.
Tilbagemeldingerne har været, at det er lækkert at træne i.
Der blev talt om løsninger på, at der ikke er reklametryk på shortsene og på forsiden af trøjen.
Aktivitetsudvalget:
- Ungelejr 16/10-19 Heidi har forsøgt at få invitation fra forbundet, men de har trods god kontakt
tidligere ikke vendt tilbage. Måske er Heidis kontakt sygemeldt eller lignende.

- Pigecamp – Heidi hørte ikke fra Nicolai om han havde medlemmer, som kunne være
interesseret og har derfor ikke gjort mere.
-Kampidrætsfestivalen – Heidi opfordrede til at bestyrelsen svarer på de spørgsmål der stilles
over mail, så arrangøren ved hvad bestyrelsen holdning er og kan arbejde ud fra det.
Arrangementet blev opgivet.
- Frivillig fredag gik godt – budskabet Heidi tog med hjem var, at de foreninger hun talte med
blev holdt sammen af hygge og sammenhold.
-Match Cup stævne 1-2/11-19. Vi mødes fredag kl. 20-22 og gør klar. Lørdag er vi der fra kl. 8-17.
Vi har det lille mødelokale. Claus køber sodavand og kaffe til frivillige.
- Julefrokost: bliver i Stougaardens festlokaler med rengøring, selvbetaling for maden og
drikkevarer, resten betaler klubben. Bestyrelsen er enig.
-Børne- og ungdomsaktivitet: Hvad betaler klubben til arrangementet?
Heidi kom med et overslag om at aktiviteten for at komme ud at spille indendørs minigolf, mad
og drikke ville lægge på en 3-4000 kr. alt efter hvor mange der kom med, med en selvbetaling for
medlemmerne på 50 kr. Det er set i lyset af, at der kun har været et børne- og
ungdomsarrangement i 2019 og der har været 2 for de voksne. Børn og voksne betaler samme
kontingent.
Vi talte om, at det ikke er meningen, at vi skal tjene på vores arrangementer, men når året er
omme, så løber det rundt. Så nogle arrangementer har vi fået sat for højt og andre bliver sat for
lavt.
Claus/kassereren og bestyrelsen har tiltro til at aktivitetsudvalget er økonomisk ansvarlige. Det
betyder, at aktivitetsudvalget ikke længere behøver at få godkendt deres økonomi ved et
bestyrelsesmøde. Det er nok at aktivitetsudvalget er i kontakt med kassereren. Heidi spurgte om
det også gælder voksen julefrokostarrangementet og det var der enighed om (red. på tidligere
møde for år tilbage, blev det bestemt at voksen julefrokosten + økonomien skulle forbi
bestyrelsen til godkendelse).
Heidi oplyste, at aktivitetsgruppen er trætte, slidte. Folk har meget at se til privat også. Det er
ikke fordi de ikke vil aktivitetsgruppen og lave aktiviteter, men de har kun 24 timer i deres døgn.
Heidi vil tro, at vi har brug for ca. 4 mere. Søren og Frank vil høre om nogen fra Basisholdet er
interesseret i at blive en del af aktivitetsgruppen.
Der skal laves plakat som reklamere for aktivitetsgruppen.
Kursusudvalget:
Børneinstruktørkurset – Michael oplyser at ingen deltager, trods opfordringer!
Instruktørkursuset – Frank og Lianna deltager
Kursus for bestyrelsen – Kurset skal sammensættes til vores behov, så vi får det sociale aspekt,
genere nye frivillige, så det ikke altid er Tordenskjolds soldater.

6. Oplysning til medlemmerne og andre om passivt medlemskab og hvad det inkluderer
Jyllinge Kampsport har nu indført et passivt medlemskab. Det skal vi have formidlet ud via
Facebook, opslag til tavle i Dojo’en, trænerne skal nævne det til træningerne og vi skal have det
på hjemmesiden.
(Red. Passivt medlemskab indeholder: Mulighed for at købe tøj - Ingen stemmeret - Deltage i
arrangementer - Kontingentet koster det halve af et normalt medlem).
7. Retningslinjer
Peter kan ikke mødes før efter VM. Claus og Heidi mødes og bliver enige. Peter kan komme med
kommentarer inden det kommer tilbage til bestyrelsen til godkendelse.
8. Folder/brochurer
Vi har en brochure, som skal friske lidt op. Jui-jitsu har kommet med indput. Frank og Heidi
kigger på det inden dyssegården i december.
9. Status på børneattester
Linda har afvist sin børneattest 2 gange. Hvis Linda afviser 3. gang, kan hun ikke være i klubben –
Heidi taler med hende.
Peter har flere gange forsøgt kontakt med kontoret, uden held.
10. Dm 2020 i Jyllinge
Bestyrelsen beslutter, at vi ikke afholder DM i 2020.
11. Ny træningsplakat
Claus og Frank står for plakaten. Frank skal videresende plakaten fra Michael.
12. Reklamefilm
Rolf fra Birkerød vil gerne hjælpe.
Vi sætter det i bero
13. Hvordan går det?
Udskydes
14. Eventuelt.
- Du skal minimum være passivt medlem for at være en del af aktivitetsudvalget fra januar
2020 – Vi tænker over den til næste gang.
- Christoffer har trukket sig. Der vælges nyt bestyrelsesmedlem ind til næste medlemsmøde.
Der blev spurgt om 5 i bestyrelsen vil være en ide. Udsat, da kl. er mange.
- Dækning af Peters udgifter til VM
Peter har udgifter ved at være på Landsholdet og skulle til VM. Peter har udgifter til bl.a. fly
og hotel osv. Bestyrelsen er blevet spurgt om klubben vil betale 3.500 kr. af hans udgifter til
hans VM deltagelse. Peter vil gerne have ført til referat, at han ikke stemmer eller deltager i
diskussion om emnet.
Bestyrelsen er enige i, at klubben skal være stolte over at have en landsholdskæmper, som
oveni købet er udtaget til VM deltagelse. Bestyrelsen vil gerne støtte Peter med de 3.500 kr.
Bestyrelsen var dog enige om, at vi bliver nødt til at tage det op om hvad vi gør omkring
personlige sponsorer og landsholdskæmpers økonomi til næste møde.

-

-

Frank oplyste, at han er ved at sætte et forældremøde op for børne- og ungdomshold for
netop at få fat i forældrene, så de kan blive mere engageret. Der kan ligge skjulte kræfter, der
gerne vil hjælpe.
Søren havde ide om at samle klubben mere. Her tænker han på basis og øvet voksne. Det
bliver hurtig dem og os. Så han vil planlægge at vi træner sammen en gang om måneden med
start d. 26/10.

15. Næste møde. dato
Næste møde er d. 27/11-19 på kineseren i Ølstykke kl. 17.30.
kl. 19 vil de andre frivillige komme og spise med (red. trænere og aktivitetgruppen).
Opgaver
Destruering af måtter fra John arbejde. Hvem destruerer
Svar: 12/6-19 Det vil ske på arbejdsdagen, 2/10 Michael og
Heidi henter dem
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.
Mobilepay og dankort
Svar: 12/6-19 Det har ikke været på HB dagsorden endnu
Indkøb af beslag til balletroups (stavning :-I)
Svar: 12/6-19 Søren køber til arbejdsdag
Mail til formand, kasserer og sekretær
Svar:
12/6-19 Der arbejdes på det
21/8 Vi skal købe domænenavn www.jyllingekampsport.dk.
2/10 mail til sekretær tages fra forslaget.
Michael undersøger spelje, der kan holde til kampsport og hvad
det koster
Michael skriver til Janni og får også afklaret glasforsikring for
spejlene
Klubbens retningslinjer
21/8-19 der har været travlt, 2/10 Claus og Heidi mødes
Børneattester
2/10 Peter og Linda mangler. Peter har forsøgt kontakt til Janni
uden held. Heidi taler med Linda
Ny plakat med træningstider
2/10 Michael har sendt den til Frank. Frank sender den til Claus
Brochure skal redigeres
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