
 

Kampsports mødereferat                                                                    .                        
Sted: Jyllingehallen          Mødetid: 19.00 – 21.30 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 

Johanne      DIF  

Fraværende:____________________________________________________________________________  

 

Pkt.           Beskrivelse 

1. Godkendelse af indkaldelse  

Godkendt. 

 

2. Johanne fra DIF 

Johanne arbejder for DIF hvor hun arbejder med at komme ud til klubberne, hvor hun skal se hvad  

hun kan gøre for klubberne.   

Hos DIF har vi i 191 medlemmer. De trækker 3 måneder tilbage, så vi regner med at nogen af dem 

dobbelt medlemskaber over nytåret. 

Vi kom frem til at vi gerne vil have hjælp til at arbejde med at få flere børn og unge, fastholdelse af 

børn og unge, bedre samarbejde med forældre og arbejde med at få flere frivillige: 

 

Vi vender tilbage til Johanne efter vores medlemsmøde, hvor vi mødes med hende i en 3 timers tid. 

Bestyrelsen var enig om at Nicolai fra Jiu-jitsu skal inviteres med til mødet.   

 

Johanne oplyser, at Roskilde Kommune har puljer til talentudvikling, ungepulje og udviklingspuljer 

(RIU). Johanne fortæller, at Dif og DGI har foreningspuljer. Hun lægger ”Introduktion til puljemidler” 

hos os. Johanne oplyser, at det handler om at få søgt, da kommunen meget gerne vil hjælpe 

klubberne økonomisk, hvis det handler om udvikling, børnehold og pigeudviklingsarbejde.    

 

 

3. Nyt fra formanden (kort) 

Vi havde 8 med til Irish Open. Det gik godt. Det var en lærerig tur.  

Kick: Der er stadig mange til træning, specielt mandag. Lidt færre om torsdagen og færre om 

lørdagen. 

Børnehold: kører godt – 12 stk. Ungdom: 26-28 stk.  

Basis: kører tilfredsstillende, der var 16 sidste søndag.  

jiu-jitsu: 8 børn og 4 voksne 

 

4. marts 2020 



Michael har kontakt med endnu en sponsorer. Det er ikke på plads endnu, men han virker meget 

interesseret og vi regner med at det kommer til at ske. 

Vores sponsorer Rema 1000 – Ølstykke er gået ned til at støtte med 20.000 kr., da han får det 

samme for 20.000 og for 30.000 kr. 

 

Der arbejdes på yderligere en sponsor, men det er kun på opstartsfacen.  

 

John er stoppet som træner i en periode, men vil gerne hjælpe til ved spidsbelastninger.  

 

4. Nyt fra kassereren (kort) 

Conventus har åbnet op for at kunne modtage Visa Elektron og Mastercard. 

Kassereren gennemgik budgettet.  

Retningslinjer omkring stævnedeltagelse gennemgået. 

Der var et par enkelte rettelse. Der var ønske om at få en oversigt over hvordan de 25.000 kr., der er 

afsat til stævner i 2020 fordeler sig ud på hvert stævne.  

 

5. Hvem er på valg og ønsker at stille op igen? 

På valg i 2020:  

Formand Michael Madsen - genopstiller 

Sekretær Heidi Støiholm genopstiller ikke 

Søren Pedersen – genopstiller 

Christoffer Alexander - genopstiller ikke 

 

På valg i 2021: 

Kasserer Claus Svenson 

Peter Rasmussen  

Frank Sejer Jensen  

 

6. Arbejdsdag 

Peter og Søren melder en dato ud. Formentlig bliver det i maj 

 

7. Eventuelt 

Klub Dankort til arrangementer 

Om det er muligt at klubberne kan få et dankort, som der kan bruge til stævner, hvor der skal lægges 

mange penge ud, fx ved betaling af hotelværelser. Det trækkes pt. fra trænerens konto. De bliver 

godtgjort senere efter stævnet ved afregning. Det er ok at lægge 100 – 200 kr. ud, men ved 

hotelværelser er det flere tusind kroner. 

Kassereren svarede at JGI-kontoret er i mod. En mulighed er, at der laves en konto overførsel eller 

straks overførsel ved større beløb, eller at hotellet kan sende faktura til kassereren. Det var der 

enighed om, at prøve det af.  

 

Der var forslag om at indkøbe håndsprit ned til træningsrummet, så vores medlemmer kan spritte 

deres hænder af. (bl.a. pga. Corona-virus). Det er set til 400 kr. Bestyrelsen er enig. Frank køber.  

 

Der er mulighed for at køb sandsækhandsker fra en webshop der lukker ned. Vi var enige om at ikke 

at købe derfra, da vi ikke kender kvaliteten på handskerne og vi mister reklamationsretten, da siden 

lukker ned.  

 



 

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 – aflyst. Det er blevet til at Michael 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 

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 – 
Aflyst.  

12/6-19  Heidi, Peter, 
Claus 

Brochure skal redigeres 2/10-19  Frank, Heidi 

Plakat til flere frivillige til aktivitetsudvalget 2/10-19   

    

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). 

2/10-19   

Undersøge pris på hånddecifisering 15/1  Frank 

Peter og Michael sender Claus en oversigt over stævner i 2020.  
 

15/1 Snarest  

Michael og Claus sætter sig ned og kigger på tal om hvad der 
kan blive til kampholdet 

15/1 Snarest MM og CS 

Michael og Claus kigger på stævneudgifter under retningslinjer 
 

15/1 Snarest MM og CS 

 

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/

