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Godkendelse af indkaldelse

Michael indleder med at sige velkommen.
Indkaldelsen er kommet meget hurtigt og det har generelt været svært med at finde tider til møde.
Dejligt at vi kunne mødes.

Formanden har ordet

Vi har fået en masse nye medlemmer selv om det har været corona og de sidste par træninger har
vi været over 30, så det er rigtig flot.
Takket været det gode arbejde som trænerne gør.
Udetræning kører godt. Vi er også startet op med ungdom. Børn kom der kun et medlem, så det
stoppede igen. Børnehold er kommet i gang nu hvor vi er rykket ind. Jiu-Jitsu starter også op igen,
nu hvor vi må rykke ind.
Alle børnehold og ungdomshold er rykket ind.

Når vi nu bliver så mange nye, så skal vi huske at holde afstand og passe på dem - især de unge
mennesker. Det er i JGI regi, hvor JGI formanden har understreget at vi skal holde afstand og passe
på hinanden.
Hensigten er at forhindre at der skal opstå misforståelser.

Mht Facebook skal vi passe at hvad vi skriver på vores personlige profiler, for folk læser det.
Danmark er splittet og derfor er der ekstra grund til at være opmærksom på, hvad vi skriver.

Hvis man er træner i klubben, skal man være opmærksom på hvem man bliver venner med af
medlemmer – vi skal have en professionel indstilling.
Anja siger at man skal huske at man er tæt på hinanden som medlemmer uden at der er mere i det
end det. Derfor bliver man venner og folk bliver også venner på Facebook af den grund.
Michael slutter af med at understrege at vi bare skal huske på at vi har et ansvar.

Anja spørger ind til om gulvet er blevet ordnet. Michael siger at det er blevet ordnet.
Spejlene er ikke blevet ordnet, for vi ved ikke hvordan vi skal gøre det.
Problemet er at spejlene risikerer at flække hvis man piller dem ned pga de er limet fast på
væggen.
Vi skal også have sat et gardin op for glaspartiet, så børnehold kan holde koncentrationen under
træning og ikke kan se ud på deres forældre hele tiden.

Kassereren har ordet.

1/1 havde vi 330.000 kr på kontoen. Rema har sponsoreret 20.000. Dem har vi fået nu.
Claus skal have lavet et budget for 2021. Det har været baseret på de sidste års tal for det er svært
pga corona.
Claus sender ud til bestyrelsen inden medlemsmøde.



Hvis der er brug for en gennemgang, så kan vi gøre det over et Skype kald.
Aktuelt har 349.000 kr på kontoen.
Claus søgt to coronapuljer for erstatning for tabt kontingent. Der er søgt gennem Roskilde
kommune og gennem DIF.

Planlægning af medlemsmøde

Vi undersøger om vi kan den 26/5-2021 kl 19.00 i selskabslokalet.
Michael siger at vi ikke kan lave en aktivitetsplan. Claus og Nicolai siger at vi bare kan holde os til
den standarddagsorden som er og bare siger at der ikke kan planlægges aktiviteter grundet
Corona.
Vi vender alle sammen tilbage på vores messengerguppe om vi kan den dag.

Indkøb af puder, handsker m.m.

Puder små – OK 2
Små puder – EJ OK 31
Store puder – OK 13
Store puder – EJ OK 1
Handsker small – OK 7
Handsker Medium – OK 13
Handsker Large – OK 6

Handsker supplerer vi op til 10 sæt per størrelse. Alle er enige om dette.
Frank siger at vi mangler fødder til at ungdomsmedlemmer kan prøve at kæmpe.
De røde fødder duer ikke længere.
Målet er at vi har komplette sæt.
Vi finder ud af hvad vi har og hvad vi skal købe.

Vi er enige om at køber 40 puder af de små blå i Thai version samt at vi supplerer op så vi har 15 af
de store puder.

Søren ønsker en pole bag fra Fairtex og en Grappling Dummy fra Nippon. Claus skaffer priser fra
Nippon.
Claus bestiller puder og handsker.

Søren og Michael finder ud af om vi kan sætte flere sandsække op og hvordan det kan gøres.

Eventuelt

Spørgsmålet er om vi har brug for at styre hvor mange der kommer og deltager til hver træning. En
tanke er at vi ønsker at der er max er 30 per træning.
Det gælder al voksentræning som ikke er kamptræning eller sparring.



Indtil videre kører vi som hidtil og det er til opstart i ny sæson.


