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Til stede

Funktion

Michael Madsen

Formand

Claus Svensson

Kasserer

Søren Pedersen

Sekretær

Peter Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Nicolai Brenøe

Bestyrelsesmedlem

Anja Friis

Bestyrelsesmedlem

Fraværende

Funktion

Frank Sejer Jensen

Bestyrelsesmedlem

Dagsorden
1.

Godkendelse af indkaldelse
2. Formanden har ordet

3.
4.
5.
6.

Kasseren har ordet.
Trænerkursus
Tiltrækning af nye medlemmer.

Ny trænerbluse til Kit.
7. Eventuelt
a. Rengøringsartikler
b. Udluftning

Pkt 1.
Godkendelse af indkaldelse - indkaldelsen er godkendt

Pkt 2.
Michael er blevet far - STORT tillykke :-)
Michael oplyser at han stadig er lige så meget med i klubben som altid.
Krav Maga starter i dag og vi skal have sat lås på vores udstyr. Michael sørger for lås og nøgler.
Alle trænere får en nøgle og der kommer en reservenøgle hos halvagten.
Mht. måtter, så er vi blevet lovet at JGI køber dem af os og vi så skal betale samme beløb for
leje af lokalet som alle andre. Vi skal estimere hvad levetiden er og melde tilbage til JGI.
Michael har ringet og talt med Roskilde kommune - Sport og Fritid - og omtalt rengøringen. Den
er ikke god nok og nu kommer der flere hold ind i lokalet. Peter siger at rengøringen på
toiletterne er for dårlig. Det kommer hele tiden op på hovedbestyrelsesmødet.
Nicolaj siger at der lige nu er helt fedtet på håndtagene - Michael siger at der var håndboldskole
i sidste uge.
Der er ikke noget nyt om spejlene. Vi afventer stadig hvordan det skal foregå mht reparation.
Claus siger at det bedste vil være at overdrage dem til JGI, for det er ret dyrt for os som forening
at reparere.
Salg af handsker går fint. Der er tekster med “Handsker” på transaktionerne.
Mht. Corona, så siger Nicolaj fra Jiu-Jitsu, at de ikke kører gulvkamp som de har gjort tidligere.
I Kickboxing fortsætter vi som vi har gjort hidtil med stor fokus på at få sprittet af.
Anja ser på en plakat mht Corona som kan vise at vi har fokus på emnet.
I lokalet må vi være op til 50.
Michael siger at vi skal være bedre til at svare på om vi har læst de mails som han sender ud.
Det er rart at vide om vi har modtaget dem?
Michael arbejder på at skaffe sponsorer og afventer at de kommer tilbage fra ferie - og at der
især er fokus de unge kæmpere mht sponsorater.
Vi skal huske på at det især er de unge mennesker vi skal have fat i for at kunne få tilskud.
Det gør også at vi står bedre i JGI.

Pkt 3.
Claus siger at der ikke sker så meget på regnskab.
Børnehold kickboxing er gået fra 11 til 7 i andet.
Ungdom er gået fra 24 til 23.
Basis 21 til 20.
Øvede er gået fra 36 til 35 medlemmer.
Jiu-Jitsu gået fra 3 til 4 medlemmer.
Nicolaj siger at der var 6 i tirsdags.
Voksen er gået fra 5 til 1.
Irish Open. Michael har bedt Claus om at booke et hotel. Hvis vi booker risikerer vi at skulle
betale 25% af prisen, hvis vi afbestiller. Pga Corona er der en risiko. Michael vil undersøge med
JGI om vi har en rejseforsikring der dækker afbestilling.

Pkt 4.
Trænerkursus.
Peter har set inden sommerferien at DKTF udbød et kursus, der gik på hvordan man spotter
kæmpere der måtte have det svært. Kurset giver også viden om hvordan man spotter kæmpere
der går ind for at vinde vs kæmpere der går ind for ikke at lave fejl. Kurset går især ud på at lave
mental træning af kæmpere. DKF henviser til kurset hos DGI.
Trænerkurset koster 12.000 Kr og Peter vil rigtig gerne på det kursus, da han har ansvaret for
kæmperne.
Peter siger at kurset bliver afholdt senest i 2021.
Claus siger at det lyder rigtig godt. Anja siger at det virker super relevant.
Bestyrelsen vedtager at Peter kan gå videre med at bestille kurset.
Vi søger om tilskud til kurset gennem RIU.
Aftalen med Peter bliver at han som minimum skal blive en sæson ekstra fra kurset er færdigt,
med mindre der sker uforudsete omstændigheder.
Claus laver et udkast til en aftale.

Pkt 5.
Tiltrækning af nye medlemmer.

Anja præsenterer nogle flotte oplæg til plakater. Vi kan se at vi har brug for nogle gode billeder
af medlemmer og trænere til plakaterne.
Anja gør opmærksom på at vi skal have tilladelse til at filme.
Vi er enige om at vi skal tænke over det i fremtiden.
Anja og Claus aftaler nærmere om hvordan der skal sættes træningstider på vores almindelige
plakat m.m.
Nicolaj kender nogle fotografer som kan komme og tage billeder indenfor den næste måned.
Anja vil også hjælpe til med at lave en ny version af vores flyer, som Michael skal bruge den
26/8, hvor Kit skal lave noget træning for unge.

Pkt 6
Ny træningsbluse til Kit.
Kit vil gerne have en træningsbluse. Der skal stå Kit og Coach.
Hun tager søndage med basishold.
Der er i øvrigt frit for tøjbestilling igen.

Pkt. 7
Eventuelt.
Vi fik besøg af Jan, som er næstformand i JGI.
Han siger at vi skal finde en model som minder om Idrættens Hus, hvor alle betaler ind til en
kasse for måtter. Jan vil tage det op med Folkeoplysning, hvor der er møde den 13/8. Derfor vil
Jan gerne vide hvad måtterne kostede i indkøb.
Claus siger at normalprisen er 104.000. Vi fik 35% rabat, men kan ikke regne med det næste
gang.
Peter gør opmærksom på at vi vil være flere der har krav til måtter. Jan siger at vi skal forholde
os til det aktuelle - dvs de måtter der ligger der p.t. Det er dem der skal genanskaffes.
Mht. støtte så er alle puljer man kan søge lagt ind under RIU - riu.dk.
https://riu.dk/oversigt-over-relevante-puljer-til-idraetsomraadet-i-roskilde-kommune/

a. Rengøring. Jan siger at der findes en UV scanner der kan fjerne bakterier og vira med
UV lys. Det er et alternativ til rengøring af måtter efter hver træning.
https://www.efsen.dk/. Bekymringen er om måtterne kan tåle UV lyset uden at gå i
stykker. Claus undersøger om måtterne kan tåle UV lys og hvad den forventede levetid
er.
b. Michael taler med halvagterne om at der skal sættes to ekstra svabere ned.
c. Thomas Lau kommer med 3 dunke håndsprit a’ 5 liter til 450,00 Kr stk. Claus sender
ham oplysninger til fakturaen.
d. Udluftning. Hallen køber 4 ventilatorer. Dernæst vil halinspektør Claus sørge at der bliver
kigget på udluftningen. Der skal kraftigere sug i rummet. Det bliver også taget op på
hovedbestyrelsesmødet.
e. Der skal tages billeder af nye bestyrelsesmedlemmer og trænere.
f. Bulen i gulvet. Claus fra hallen vil undersøge det nærmere.
g. Peter nævner at vi lige skal have en ny arbejdsdag og oprydningsdag. Der aftales den
16/8.
h. Michael nævner at han og Mia godt kunne tænke sig at starte et tumlingehold om
søndagen, 45 minutter. Bestyrelsen er enige om at det er en fin ide, hvis de vil det.
Michael vender tilbage med mere når de har fundet af, hvad det skal indeholde.
i. Michael nævner at han har en masse udstyr derhjemme som han gerne vil af med. Vi
har det fint med at Michael sælger det som privatperson nede i klubben.

Michael sender forslag ud om næste møde.

