15. januar 2020

Kampsports mødereferat
Sted: Jyllingehallen

Mødetid:

19.00 – 21.30

.

Bestyrelsesmøde

Tilstede:
Deltager
Michael Madsen
Claus Svenson
Heidi Støiholm
Peter Rasmussen
Søren Pedersen
Frank Sejer Jensen

E-mail adresser

Funktion
Formand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Telefonnr.:

Fraværende:____________________________________________________________________________
Pkt.
Beskrivelse
1. Godkendelse af indkaldelse
Godkendt.
2. Nyt fra formanden (kort)
Bestilling af lokaler: Peter må ikke bestille hal/lokale for Janni på JGI-kontoret! Michael har oplyst
foreningsledelsen om, at Peter skal have lov til at bestille tider, da vores klub hjælper hinanden.
Peter sætter Michael og Claus på som cc, når der ansøges pr. mail. Det skal andre også, hvis de
kommunikere med foreningsledelsen (Red. Janni og Lene). Vi skal huske, at bruge den rigtige
formular.
Spejle: Janni har oplyst Tryg forsikring om at spejlene er gået i stykker for et stykke tid siden. Det gør
at Tryg ikke vil betale. Janni går meget op i at kommunikationen skal gå i gennem JGI kontoret.
Michael har ellers oplyst Janni om, at han nok skal have kommunikationen med dem. Michael forstår
ikke hvorfor vi ikke selv kan få lov til at håndtere de ting.
Riu: Peter, Lovisa og Sebastian er indstillet til pris og meldt til Riu’s hædersfest i Roskilde.
Ellers er der gang i Kickboxingsholdene igen. Vi skal have gang i Jiu-jitsu og basisholdet.
3. Nyt fra kassereren (kort)
Regnskabet er afleveret til Janni. Budget skal afleveres om en uges tid. Vi kan stadig godt rette i det
ved vores møde inden medlemsmødet.
4. Rengøring i klublokalet + arbejdsdag
Det er ikke kun i Kampsport, der er mangel på rengøring. Det er generelt i hele hallen. Første wc fra
Kampsportslokalet har haft blod på en af karmene i flere måneder. Vi kan se, at døre og vægge bliver
mere og mere beskidte.
Frank undersøger, hvad det koster at have noget hånd-desinficering i kampsportslokalet.
Arbejdsdag:
Claus har sat 2 nye pull-up bars nede i lokalet. De ødelagte skal sendes tilbage, når vi får dem ned.
Arbejdsdag bliver søndag d. 9/2-2020 kl. 10
Michael skal have fat i Nicolai, så reolen kan blive tømt/ryddet op inden arbejdsdagen.

Peter samler et hold og sammen finder de ud af hvad der skal laves på dagen.
5. Dyssegården
Opgaven blev løst, men det var på et hængende hår ind i mellem.
Nogle af medlemmerne har lagt mange timer deroppe (Lovisa, Liana, Sebastian, John og Frank).
Frank foreslår at kæmperne får lagt 500 kr. ind på deres konto til fremtidige stævner.
Hvis vi vælger at tage opgaven til næste år, så forslås der, at vi får veste med logo på og 6.walkietalkier til kommunikation.
Vi skal høre om Dyssegården vil sponsorere walkie-talkies.
Vi skal tænke over at trænerne kan trække folk fra deres hold til opgaven, fordi de folk, som
tilmelder sig, kommer ned til en de kender.
Vi skal tænke over om 3 timer er for mange timer at være P-vagt i i december måned (jul + det kan
være koldt og vådt).
Bestyrelsen er enige om, at følgende kæmpere Lovisa, Sebastian, Liana og Frank får 500 kr. i tilskud
til stævneudgifter, pga. deres store indsat på Dyssegården.
John Fejerskov Jensen får en gave til 500 kr. for sin store indsat og hjælp som tovholder sammen
med Frank Sejer Jensen.
Frank har været hovedansvarlig og John har været tovholder sammen med Frank. Ved arbejdet på
Dyssegården får klubben over 11.000 kr. ind.
6. Penge og stævner
De 28.000 kr. som var på budgettet sidste år er brugt til at holde trænerne udgiftsfri, tilskud til
kæmpere og som noget nyt i 2019 er der givet tilskud til Peter ved deltagelse til VM i Bosnien. Det
skal dog besluttes om det er noget klubben fortsætter med, da VM-deltagelse er mellem kæmperen
og DKF og egentlig ikke har direkte noget med klubben at gøre. Michael og Claus kigger på dette
sammen med retningslinjer til kæmpere.
Claus kan være bekymret for om budgettet er for lavt, når klubben begynder at betale benzin til
bilerne.
Macht Cup ud og hjem samme dag – klubben betaler broen.
Der bliver talt om at forhøje kampbudgettet. Herfra udsprang en lang diskussion om det kan
forsvares at bruge flere penge på kæmperne, da kampbudgettet er steget kraftigt over de sidste par
år. Der var en bred enighed om at dem, som eksponerer klubben er vores kæmpere. Vi tiltrækker
ikke sponsorere, kæmpere til vores Macht Cup-stævner, træningssamlinger eller andre ved ikke at
komme ud af vores lokale. Kæmperne bruger mange penge, men de er også skyld i at der kommer
penge ind. Der blev også vendt kort, hvis klubben får et talent, som har brug for økonomisk støtte for
at komme til stævner, træningssamlinger osv.
Bestyrelsen blev enige om at sætte tingene mere firkantet op, ved at finde ud af hvilke stævner
klubben ønsker at deltage i og lave et overslag hvad det koster at få nogle kæmpere og trænere
afsted og se hvor langt de penge, som er sat af rækker.
Klubben har fået betydelig flere kæmpere det sidste år, hvilket betyder at de ekstra penge som er
givet til kæmperne har givet bonus.
Peter og Michael sender Claus en oversigt over stævner i 2020. Michael og Claus sætter sig ned og
kigger på tal om hvad der kan blive til.
Michael og Claus kigger på stævneudgifter under retningslinjer

Som udgangspunkt bliver vi bliver på de 28.000 kr. og tager halvdelen af indtægterne for
Dyssegården til kampbudgettet.
Michael mangler en som kan hjælpe med at skrive ud til pressen, når vi har haft stævne, når vi har
været til stævne, når vi har folk til landsholdstræninger, når vi har et udadvendt arrangement, så vi
kan få mere reklamer, som igen kan tiltrække folk som ønsker at træne, sponsorere, kæmpere.
7. Medlemsmøde
a. Medlemsmødet bliver d. 15. april 2020 kl. 19 i Jyllingehallens klublokale.
Indkaldelsen skal ud i god tid, så deadline for indkaldelse til medlemsmøde er d. 15/3-2020.
Sidste møde inden medlemsmøde er d. 4. marts 2020 kl. 19.
b. Hvem er på valg?
Formand Michael Madsen, Sekretær Heidi Støiholm, Søren Pedersen og Christoffer Alexander er på
valg i 2020
(I 2021 vil kasserer Claus Svenson, Peter Rasmussen og Frank Sejer Jensen på valg).
8. Næste møde er d. 4/3-2020
9. Eventuelt
- Michael skal tage op Hovedbestyrelsen om at få tegnet parkeringspladserne op.
- Peter oplyser, at landsholdstrænerne gerne vil holde træningssamling i Jyllinge Kickboxing d.
18/4 og 26/9. Den 26/9 er rummene ikke ledige. Vi har spurgt om det kan blive d. 10/10 i stedet.

Opgavelisten:
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
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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
Ny plakat med træningstider
2/10 Michael har sendt den til Frank. Frank sender den til Claus
Brochure skal redigeres
Plakat til flere frivillige til aktivitetsudvalget

21/8-19
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Heidi

21/8-19

Claus

2/10-19
2/10-19

Frank, Heidi

Vi skal have formidlet passivt medlemskab 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).
Undersøge pris på hånddecifisering
Peter og Michael sender Claus en oversigt over stævner i 2020.

2/10-19

15/1
15/1

Snarest

Michael og Claus sætter sig ned og kigger på tal om hvad der
kan blive til kampholdet
Michael og Claus kigger på stævneudgifter under retningslinjer
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MM og CS

15/1
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Frank

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.
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.

