
Referat af bestyrelsesmøde i JGI Kampsport 
 

Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde i Jyllingehallens 
mødelokale 

Onsdag d. 4. november 2020, kl. 18.00 – 22.00 
 
Til stede: 
 
Michael Madsen, Formand 
Claus Svensson, Kasserer 
Frank Jensen, Bestyrelsesmedlem 
Anja Friis, Bestyrelsesmedlem 
Nicolai Brenøe, Bestyrelsesmedlem 
Søren Pedersen, Sekretær 
 
Fraværende: 
 
Peter Rasmussen, Bestyrelsesmedlem 
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af indkaldelse 

2. Formanden har ordet 

3. Kasseren har ordet.  

4. Ændring af navn 

a. Forslag om Jyllinge Kickboxing og Jiu-Jitsu 

5. Salg af handsker, tandbeskytter og håndbind 

6. Plakater og brochurer 

7. Person der er ansvarlig for ansøgning af midler hos RIU 

8. Eventuelt 

  



Pk1 
 
Godkendelse. Alle godkender. 
 

Pkt. 2 
Formanden har ordet. 
 
Michael siger at TVet i fællesrummet kan bruges frit. Hallen tilbyder at man kan komme og se al 
sport gratis, fordi vi er en sportsforening. 
 
Julefrokost. Vi bliver desværre nødt til at aflyse :-( 
Mht fællesspisning for trænere, bestyrelse og frivillige - vi afventer og tænker nærmere over det. 
 
Mht gulvet i lokalet, så vil hallen op til jul finde ud af, hvad der skal gøres. 
 
Måtterne bliver beskidte i revnen mellem måtterne - skal vi gøre noget for at der bliver gjort rent 
mellem og nedenunder måtterne? 
 
Michael siger at vi gerne vil have noget mere rengøring nede i rummet og i området omkring 
rummet. Der undersøges i øjeblikket hvad vi kan forvente. Vi afventer JGI. 
 
Til næste år, 12 januar 2021, har klubben 20 års jubilæum!!!! Wuhuuu!!! 
Vi tager senere op, hvordan vi evt. skal fejre det. 
 
Ellers går det godt på trods af Corona. Det er dejligt at der bliver taget stort ansvar fra trænerne. 
Kit er kommet ind som træner om søndagen og gør det super godt. 
Hvis der er noget omkring medlemmer, så henvis til Michael eller Claus. 
 
Der er kommet mange nye på vores facebookside. 
Årsagen er at folk bliver medlem pga det er her at vi har information om træning under Corona. 
Vores hjemmeside peger på den forkerte facebookgruppe. 
Claus vil slette de forkerte facebookgrupper. Anja kan måske hjælpe her. 
 
 

Pkt 3 
 
Kasseren har ordet. 
 
Shorts og lange bukser - pengene gik til Craftshop. Vi har afventet en kreditnota, men har aftalt 
at vi sender en regning, som Craftshop betaler. 



Vi laver en kampagne med et nyt træningssæt som er biligere. Hvis det skal være klar til jul, skal 
det laves snarest. 
 
 

Pkt 4 
Ændring af navn. 
 
Michael synes at det kunne være bedst at vi hedder Jyllinge kickboxing og Jiu-Jitsu. 
Claus siger at navnet JGI Kampsport bare er det navn vi hedder under JGI og det behøver vi 
ikke at bruge udadtil.  
Nicolaj siger at JGI kampsport altid har været det fælles navn. 
Michael siger at vi udadtil bør promovere det specifikke klubnavn som Jyllinge Kickboxing, 
Jyllinge Jiu-Jitsu etc. 
Frank siger at det er vigtigt i forhold til promovering at vi bruger det navn der fremhæver os 
bedst - f.eks. Jyllinge Kickboxing hvis man er til et kickboxingstævne. 
 
Efter en længere snak synes vi alle at det er fint som det er nu, men at vi bruger det navn der 
passer på f.eks. plakater og sponsorbannere, dvs. Jyllinge Kickboxing og Jiu-Jitsu. 
 
Vores link på plakater vil være www.jyllingekampsport.dk 
 
 

Pkt 5 
 
Salg af handsker  m.m. 
 
Michael siger at det kunne være fedt at have handsker og håndbind og tandbeskyttere. 
 
Claus siger at han har undersøgt det og siger at vi altid har underskud i kassen. 
Ved at sælge handsker skal vi lave regnskab for hvert salg af handsker samt lagerstatus etc. 
Claus vil hellere hjælpe folk med at købe det rigtige end at vi begynder at sælge dyrere former 
for udstyr. 
 
Anja foreslår at vi laver nogle links på hjemmesiden til det udstyr som man skal bruge som 
henholdsvis motionist, kæmper og jiu-jitsu kæmper. Dermed kan man vælge det udstyr der 
passer bedst til ens niveau og har en god pris. 
Det er links til sandsækhandsker, kampudstyr og gi’er til jiu-jitsu som vi anbefaler som klub. 
 
Claus og Anja kigger nærmere på at lave dette. 
 



Pkt 6 
 
Plakater og brochurer 
 
Den er sat på standby pga Corona siger Anja. 
Claus spørger om vi er blevet enige om plakaterne? 
Der mangler billeder inden vi kan komme videre. De er taget men der er ikke arbejdet videre 
med det. 
 
Michael spørger om vi kan lave noget for jiu-jitsu? Så kan vi komme i gang med at hverve 
medlemmer. 
Anja vil gerne hjælpe med at kigge på en kampagne. 
 
Frank siger at hvis vi skal have en tredje klub med, hvad så med Thaiboxing?  
Spørgsmålet er hvornår skulle det have plads? 
Vi vil gerne tage emner op for nye sportsgrene, men der skal også være nogle der kan træne 
det. 
 
Nicolaj foreslår Judo, Aikido etc. 
 
Søren foreslår at vi kan tage fat på MMA.  
 
Anja foreslår at vi også kunne lave noget selvforsvar. 
 
Vi tager emnet op om tre måneder. 
 
 

Pkt 7 
 
Person der er ansvarlig for ansøgning af midler hos RIU 
 
Michael siger at det også kan være rart at der også er nogle der vil skrive noget når vi er ude til 
stævner, så vi kan få resultater mv ud til facebook, lokalaviser etc. 
 
Claus foreslår at vi får nogle grupper, der kan foretage dette arbejde og medlemmerne i 
gruppen skal ikke være fra bestyrelsen. Der skal dog være minimum et medlem af gruppen som 
er fra bestyrelsen. 
Der kan feks være en grupper der hedder “Markedsføring” der laver artikler, opslag m.m. 
 
Søren foreslår at skrive det rent, som Michael skriver. 
 
Mht RIU og fonde.  



Claus foreslår at vi gør det officielt således at det indgår som et emne på generalforsamling etc 
og medlemmerne af gruppen forklarer hvordan det er gået.  
Claus siger at hvis vi skal prøve det, så skal vi finde en ansvarlig fra bestyrelsen og så hverve 
medlemmer til formålet.  
 
Frank spørger om det kan være en Fond / Sponsorgruppe? Det vil være i samme boldgade og 
nok også mere tilgængeligt. 
 
Claus opsummerer at vi er blevet enige om at vi skal have en markedsføringsgruppe, en 
sponsor-og fondegruppe og en aktivitetsgruppe. 
Vi søger medlemmer til grupperne via facebook. 
 
Nicolaj vil gerne være medlem af markedsføringsgruppen og stå for kontakten til aviser m.m. 
 
 

Pkt 8 
 
Eventuelt 
 
 

a. Frank siger at vi er klar med plakater til Dyssegården. Der kommer veste til de frivillige. 
Michael henter dem på fredag. Frank har ikke mulighed for at være der de sidste tre 
weekender. Der skal være nogle der kan tage over. Frank har talt med John og 
kæmperne vil også gerne hjælpe til. Vi går efter at få medlemmer med på dyssegården, 
især kæmperne, så 50% går til kæmperne og resten til andre arrangementer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


