Referat af bestyrelsesmøde 29/9-2021 i
Jyllingehallen.
Tilstede:
Michael Madsen (Formand)
Søren Pedersen (Sekretær)
Peter Rasmussen (Bestyrelsesmedlem)
Frank Sejer Jensen (Bestyrelsesmedlem)
Nicolai Brenøe (Bestyrelsesmedlem)
Anja Friis (Bestyrelsesmedlem)

Dagsorden:
1. Godkendelse af indkaldelse
2. Formanden har ordet
3. Kasseren har ordet
4. Førstehjælp
5. Rejse, Sebastian og Peter
6. Træningslejr til februar
7. Ny træner, Thorbjørn
8. Løn til trænere
9. Afslutning på børnehold
10. Klubaktivitet, gocart i Ballerup
11. Nyt klubtøj, design m.m.
12. Thaipads til Frank
13. Nye medlemmer får en trøje ved indmeldelse
14. Eventuelt

1. Indkaldelse godkendt
2. Michael siger at stævnet gik godt. Vi har fået meget ros for det. Træning kører også
godt og der er gang i den. Ikke så meget nyt. Vi har nyt stævne den 6/11 på
Margretheskolen. Samme læge kommer igen.
3. Claus var syg, men har skrevet at økonomien ser godt ud. Vi har fået 6000 i alt for at
holde stævnet, hvor vi har fået 4000 for antallet af kampe, hvilket er max og 2000 til
lægen.
4. Michael har snakket med en fra Ølstykke. Han kommer ud til os gratis og laver 45
minutters gratis førstehjælp. Peter siger at det ville være rart at vi kunne få et kursus
der var målrettet vores sport, dvs håndtering af brækkede knogler, ribben og næse
samt diverse flænger. Michael undersøger nærmere.
5. Sebastian er udtaget til VM og skal afsted med landsholdet. Peter og Michael har
fået muligheden for at tage med, da det ellers kun er landsholdstræneren der er der.
Peter har fået tilbudt at tage med. Sebastians far har fået en opkrævning på 5.000 fra
DKF til dækning af udgifter til VM. Beløbet kan blive helt op til 11.000 kr. Michael
foreslår at vi er med til at dække hans udgifter. Peter foreslår at klubben dækker 50%
af beløbet. Vi vedtager at vi støtter Sebastian med 50% af beløbet der skal betales til
DKF. Peter skal også med. Michael foreslår at vi giver fly, hotel og transport.
Fortæring skal Peter selv betale. Peter siger selv at han gør det for at støtte
Sebastian og det er ikke for sin egen skyld. Derfor vil han ikke betale en masse
penge for at tage afsted. Vi vedtager at betale for Peter.
6. Michael har fundet et sted i Ølstykke til træningslejr. Det er en ungdomsklub og
koster 150 kr i døgnet. Fra fredag til søndag koster det 450 kr. Der er stort
industrikøkken og masser af muligheder for aktiviteter. Der er også et stort
træningsrum. Det kan laves i samarbejde med FighterZone. Peter vil gerne have
andre kæmpere med for at kunne presse vores egne. Michael siger at det er en god
ide. Måtter skal vi finde ud af. Skal vi have dem med? Kan vi låne måtter fra
Academy? Peter spørger dem. Nicolai siger at der var møde i aktivitetsgruppen og at
man syntes at februar var en dårlig ide. Enten flytte den til senere på foråret eller
aflyse den og udskyde til september 2022. Michael siger at det er længe siden at vi
har lavet noget som klub og det bør vi prioritere. Peter synes ikke at det er et
problem i forhold til træning men gerne at det ligger i en varmere perioden end
februar - gerne april eller maj. Nicolai siger at der er også fastelavn og diverse andre
arrangementer. Peter foreslår at aktivitetsudvalget vender tilbage med en dato. Vi er
enige.
7. Kit er desværre stoppet som træner. Thorbjørn har trænet hos i 3 år og er kendt som
en dygtig kæmper og super god fyr. Han har spurgt om han må træne holdet om
søndagen. Michael har sagt at det må han godt. Det er på prøve indtil jul. Går det
godt, så fortsætter han, ellers lukker vi ned.
8. Anja siger at vi sidste gang var inde på det, men at vi ikke har fået det snakket
igennem. Hvor ligger vi i forhold til andre klubber? Michael, Frank og Søren har
snakket sammen. Michael foreslår at vi laver en model med at for hver fast træning,
så får man 500 kr pr år. Peter foreslår at der bliver kigget på det årlige honorar i
stedet for. Anja siger at hvis folk lægger rigtig meget tid, så bør det honoreres.

Michael siger at vi får meget som trænere i forhold til andre klubber - tøj, honorar og
rejser. Frank siger at der er nogle skattetekniske ting når beløbet kommer over 3.000.
Frank foreslår at man kunne lave noget med et tivolikort eller udstyr eller noget
andet. Peter foreslår at vi laver et udvalg og diskutere det på et senere møde, Alle er
enige.
9. Børneafslutning. Michael foreslår at vi holder afslutninger sammen i stedet for at det
bliver hver for sig. Nicolai siger at afslutning er noget som aktivitetsgruppen tager sig
af.
10. Michael siger at han kender ham i Ballerup Gocart. Vi har fået et tilbud på 5000 kr for
en time med op til 30 personer. Det skal være for alle medlemmer fra 8 år. Under 8
år, kan komme i bowling eller paintball. Peter siger at Michael bør tage den med
aktivitetsudvalget. Michael siger at han vil indkalde til møde med aktivitetsudvalget.
11. Frank siger at han er blevet inspireret af tøjet fra FighterZone. Det er indfarvet i tøjet
og de har lavet deres eget design. Det er ikke meget dyrere end det vi får allerede
nu. Tøjet bliver produceret i Pakistan. De brugte 80.000 på at få det første lavet og
har lagt 20% oven i, så der var penge til næste sending. Fordelene ved at gøre det
på denne måde er at tøjet ikke udgår og vi bestemmer selv kvaliteten. Ulemperne er
at vi selv skal står for salget. Anja siger at hun afviser ikke ideen, men synes at
80.000 er mange penge at bruge på tøjet. Michael siger at han engang har fået tøj
fra Pakistan - de blå shorts - og de var ret gode. Vi gav 100 kr for dem og solgte dem
for 200 kr. Michael siger at Frank bør følge op med et konkret forslag om hvor meget
vi skal bestille og hvad det koster. Peter giver Michael ret - find ud hvad minimum er
så vi kan konkretisere. Der opfordres til at Frank går videre med det og kommer med
et oplæg. Nicolai spørger om man ikke kan presse vores nuværende leverandør om
de kan lave det bedre? Det kan vi ikke fordi de kan ikke lave det anderledes. Anja
siger at hun også har nogle kontakter og vil gerne undersøge om hun kan få et tilbud.
Claus har også nogle kontakter som det kan være interessant at få et tilbud fra. Vi
følger op når der foreligger noget mere information eller tilbud.
12. Frank siger at han gerne vil have nogle Thaipads til opvarmning af kæmpere når han
er ude til stævner. Peter siger at han gerne vil støtte ideen. Michael foreslår at vi
køber nogle flere sæt, så vi har til klubben også. Peter foreslår at vi bestiller 3 sæt.
Frank og Peter finder ud af at bestille 3 sæt. Det er godkendt. Totalbeløbet bliver
sendt til godkendelse via betyrelses chatgruppen.
13. Michael foreslår at nye medlemmer får en T-Shirt når man bliver medlem. Det giver
et godt forhold til klubben, så man føler sig som en del af fællesskabet. Peter siger at
vi nok bør vente til vi har en afklaring på nyt tøj. Lad os tage det op igen når vi har en
afklaring på det nye tøj.
14. Evt.
a. Peter siger at Rasmus fra Esbjerg har nogle lysdioder som kan bruges til
træning af reflekser. Der er 6 styk som man skal røre når de lyser. De koster
2500. Vi tager det op på næste møde
b. Peter vil gerne have lov til at komme på Coaching del 2. Det koster 15000 kr.
Del 2 handler mere om den mentale det og handler om stress etc. Han vil
gerne bygge videre på det og synes at han får rigtig meget ud af det. Michael
spørger det kan evt bruges på motionsholdet? Det er nok svært, men det kan
bruges på kamphold i alle aldre. Vi tager det med på næste møde.
c. Frank vil gerne have en ny registrering på Fightplan, så det ikke kun er Mia
der kan gå ind. Det vil være bedst hvis vi kan få en som klub og at den ikke er
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personlig. Michael siger at Frank og Peter kan tale med Claus om det.
Bestyrelsen bakker op om det.
Peter vil gerne vide hvad køleskabet laver ned i redskabslokalet? Hvad skal
det bruges til? Michael siger at han har fået et køleskab og vil sætte det i
klubben for at kunne sætte sodavand ind i det og derved på noget socialt ind i
det, så vi kan sidde og hygge os. Peter er imod at det bliver drukket inde i
lokalet og er bekymret for svind etc. Vi må godt for både kantine og hal
sålænge det foregår i vores eget lokale. Frank siger at vi ikke aktuelt har
nogle problemer med svind på tandbeskytter eller håndbind. Vi tager salg af
sodavand op på næste møde.
Peter siger at gulvet buler op rigtig mange steder. Jan fra JGI har haft møde
med hallen om det. Vi skal følge op det og høre hvad der skal ske. Michael vil
følge op. Vi skal også have taget op omkring ventilationen med Jan, for han
har også konstateret at ventilationen ikke virker.
Peter siger at han gerne vil lave et dokument der viser hvad bestyrelsens
forventninger er til trænere i klubben. Vi vil gerne diskutere ud fra papiret ved
næste møde.
Nicolai siger at han plejer at spille stikbold men mangler sine bolde. Frank
siger at han skal nok huske at støvsuge efter at der er spillet stikbold.
Boldene mangler og hvis vi vil lade være med at fjerne dem?
Nicolai siger at der ikke var låst af tirsdag efter træning. De andre kæmpere
havde glemt at lukke og de er ikke vant til det. Det var en en enkelt gang,
normalt er der låst af. Vi går efter at der bliver låst op tidligst et kvarter før
træningen.
Næste møde skal være 28/10-2021 kl 18.

