
 

Kampsports mødereferat                                                                    .                        
Sted: Kineseren, Ølstykke            Mødetid: 17.30 – 19.00 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:____________________________________________________________________________  

 

Pkt.           Beskrivelse 

1. Nyt fra formanden 

- 3 kamera op i hallen 

- Årets idrætsfest i Roskilde Kongres Center er den 7. februar. Vi skal have indstillet inden d. 31. 

december 2019. Det koster 250 kr. at deltage i festen. Se priser der kan indstilles til sidst i 

referatet.  

- Klublokale TV - kan tage flere former for stik og må bruges til gennemgang af kampe 

- D. 24. januar er der budget og regnskabsmøde i JGI 

 

2. Nyt fra kassereren 

-      Dem som har givet tilsagn, at de ønsker godtgørelse vil modtage det en af de næste par dage.  

-      salg af tøj med shots og large bukser er lavere end forventet, så vi har givet større tilskud end  

       forvente for at holde angivet pris på siden.  

 

- Kassereren spørger trænerne i bestyrelsen, hvordan det går med at få folk til at betale for 

kontingent? Når folk for at vide de skal betale, betaler de eller bliver væk. Der er ingen der 

træner med, uden at have betalt.  

 

- Match Cup stævner – Der er kommet 6000 kr. ind fra DKTF. DKTF har ændret reglerne, så alle 

klubber der afholder match cup stævner modtager 6000 kr.  

 

- Ang. medaljer til stævnet. Vi skal overveje et andet sted at købe medaljer, da de kan fås billigere. 

Det vil kræve, at vi bestiller dem i bedre tid. Fordelen ved at købe der hvor vi er nu, er at vi 

hurtigt kan få flere, hvis det bliver nødvendigt.    

 

3. Arbejdsdag (Hvad mangler vi) Ny dato? 

Vi skal have taget pull ups ned og sendt retur. Vi skal have gjort noget ved de 2 reoler der står oveni 

hinanden. Michael og Nicolai skal bl.a. have ryddet ud i dem.  

Ny arbejdsdato kommer i det nye år  

 

27. november 2019 



4. Kørsel/BroBizz/samkørsel 

Benzinpengene skal fordeles bedre ud over hele året, så dem der kører får det samme hele året og 

ikke forskellig takst om det er januar eller oktober.  

Klubben betaler brobizz + 25 % af benzinen til stævner.  

Til klubbernes årlige møde refunderes alle udgifter til bro og benzin.  

 

5. Irish Open. Træner betaling 

Trænerne for tilskud til det hele. Alle udgifterne udover mad, samles ind og så finder klubben ud af 

hvad deltagerne for i tilskud efterfølgende.  

Michael og Peter deltager som træner og kæmper. Følgende deltager kun som kæmper: Søren, 

Frank, Alberte og Sebastian. 

 

6. Brochure fra DKF (Claus) 

Vi regnede på prisen på for folderne og besluttede, at vi beholder vores egne.  

 

7. Hvordan gik stævnet? 

Stævnet gik godt 

- Store Hal eller multihal? Fordelen ved Store Hal er, at cafeteriet er lige ved og der er vinduer, ingen 

opstilling af stole, klublokalerummet er lige ved og den som står der kan følge med i hallen. Ulempen 

er, rent tilskuermæssigt, at der skal mange til, at det ser ud af noget, opvarmningen er langt væk.  

 

- Mødetiden: Mødetid kl. 9.00 til morgenmad. Indvejning kl. 9.30. Det er alt for lidt tid. Minimum 1 

time før, og så skal der startes med morgensamling, så opgaverne bliver synlige for alle. Derved kan 

folk melde ind på opgaverne og vi løfter i flok.   

 

- Opvarmning: Hvis opvarmningen skal være i ”vores” rum, skal der findes en løsning med en højtaler 

ned til opvarmningen eller en der står derned med en walkie talkie, så kæmperne ved hvornår de 

skal stille klar ved kampringen.  

 

- vi skal bruge unge spirer ved kamphjørnerne, så de får syn for sagen/blod på tanden.  

 

8. Eventuelt 

- Åbne træninger med landstræneren.  

Vi fik ros for vores åbne træningssession og landstræneren vil gerne, at vi står for en 2-3 træninger 

om året.  

Vi skal være opmærksom på at træningen ikke er for alle af vores egne. At træningerne er baseret på 

dem som er vant til at sparre.  

- Fællestræning for hele klubben d. 11/1. Husk at booke lokalet hos Janni i god tid.  

- Dyssegården 

På trods af at trænerne har gjort hvad de kunne, så er det svært at få folk til at tage vagterne.  

Oftere opdateringer på facebook med hvilke tider, der er tilbage. 

Opgaven skal afmystificere. Det kan være folk tror de skal dele bøder ud!  

Mindre interval i vagterne end 3 timer 

  

9. Næste mødedato er 8. januar 2020 kl. 18.30 i klublokalet.  

 

 



Opgavelisten:  

Opgaver Opsat Deadline Ansvarlig 

Destruering af måtter fra John arbejde. Hvem destruerer 
Svar: 12/6-19 Det vil ske på arbejdsdagen, 2/10 Michael og 
Heidi henter dem 

2018 Snarest Michael Heidi 

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  Michael, 
Claus 

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

  Claus 

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 
21/8 Vi skal købe domænenavn www.jyllingekampsport.dk. 
2/10 mail til sekretær tages fra forslaget. 

30/4-19  Claus 

Michael undersøger spelje, der kan holde til kampsport og hvad 
det koster 

21/8-19  Michael 

Michael skriver til Janni og får også afklaret glasforsikring for 
spejlene 

21/8-19  Michael 

Klubbens retningslinjer 
21/8-19 der har været travlt, 2/10 Claus og Heidi mødes 

12/6-19  Heidi, Peter, 
Claus 

Børneattester 
2/10 Peter og Linda mangler. Peter har forsøgt kontakt til Janni 
uden held. Heidi taler med Linda 

21/8-19  Peter og 
Heidi 

Ny plakat med træningstider 
2/10 Michael har sendt den til Frank. Frank sender den til Claus 

21/8-19  Claus  
 

Brochure skal redigeres 2/10-19  Frank, Heidi 

Plakat til flere frivillige til aktivitetsudvalget 2/10-19   

    

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). 
 
 

2/10-19   

    

    

 

Udsat fra tidligere møder:  

2/10-19 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. 

2/10-2019 Du skal minimum være passivt medlem for at være en del af aktivitetsudvalget fra januar 2020 – 

Vi tænker over den til næste gang.  

http://www.jyllingekampsport.dk/


2/10-2019 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.  

 

Priser til idrætsfesten i Roskilde Kongres Center d. 7. februar 2020 

 
 


