
pkt 2 Michael

Michael siger at anja skal huske at lave billeder til hjemmeside af bestyrelse og trænere.
Claus skal opdatere plakat med nye træningstider.

Opslagstavle til rummet, hvor folk kan sætte opslag op, f.eks med salg af udstyr m.m.
Det bliver til en facebookgruppe med salg af udstyr. Claus står for den.

Michael har en masse udstyr han gerne vil sælge og spørger om han kan komme ned i
klubben og sælge det.
Claus vil invitere alle medlemmer af klubben fb gruppe til køb og salg gruppen.

Michael siger at vi skal have en måde hvor folk kan skrive til bestyrelsen/trænerne om godt
og skidt. Vi vil gerne høre hvad medlemmerne tænker og vi vil sige det til træning som en
reminder til folk.

Pkt 3 Claus

Claus gennemgår regnskabet. Vi har et overskud på 337.000 for 2020. Herunder OK
abonnementet. Det har alene genereret over 11.000 kr og der er 137 tilmeldte.

Første halvår 21 har vi køre med 50% rabat. Skal vi gøre det samme for næste halvår for
dem der har været fuldgyldige medlemmer i første halvår? Vi beslutter at alle der har været
medlemmer i en eller anden form i det første halvår kan få andet halvår til 50%.

Pkt 4. Ændring i tøj

Claus har talt med Craftshop og de short vi bestiller specielt fungerer dårligt. Derfor skal
medlemmerne gå over til selv at købe shorts m.m. og få lavet tryk hos Craftshop.
Claus laver et opslag der går på at der skal købes shorts hos Budosport og trykket laves hos
Craftshop. Claus vil være behjælpelig med det.

Pkt. 5 Opfølgning på udstyr

Claus har sendt en mail med tilbud på det resterende udstyr. Vi mangler fødder og skinner til
børn, som vi køber 4 sæk af.
En stor sandsæk på 140 kg der koster 8.500 kr. Skal vi bestille den?
Nicolaj vil have en dukke til at træne kast som koster 3.900 kr.
Vi er enige om at vi bestiller dem.

Peter vil gerne også have 4 medium fødder.
Der bestilles 2 small og 4 medium fødder i Top Ten.
Der skal også købes stropper til hjelme.
Peter og Claus og Frank koordinerer.
Bestyrelsen bakker op om beslutningen.



Pkt 6. Gaver til bestyrelse

Vi har ikke før givet gaver til bestyrelse eller medlemmer. Der er retningslinjer for gaver i
klubben og spørgsmålet er om de skal opdateres.
Vi tager det op som punkt på næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 7 Evt.

Sandsække. Der er mulighed for at vi bare kan sætte en øsken op i et hul og det vil holde.
Peter og Nicolaj gør opmærksom på at vi har prøvet det før og det var noget hø.
Michael har talt med en smed som siger at det er en holdbar løsning.
Vi laver en prøveopsætning til 1 sandsæk.
Michael og Søren koordinerer.


