Referat af bestyrelsesmøde 26/11-2021
Til stede:
Michael Munch Madsen, formand
Søren Pedersen, sekretær
Claus Svensson, kasserer
Frank Sejer Jensen, bestyrelsesmedlem
Peter Rasmussen, bestyrelsesmedlem
Nicolai Brenøe, bestyrelsesmedlem
Fraværende:
Anja Friis, bestyrelsesmedlem

Dagsorden:
1. Godkendelse af indkaldelse
2. Formanden har ordet
3. Kasseren har ordet
4. Evaluering af stævne
5. Fremtidig form på stævner
6. Tilbud på beslag til nye sandsække
7. DM 2022 i Jyllingehallen
8. Eventuelt

1. Indkaldelsen er godkendt
2. Michael har talt med hallen omkring gulvet. Der går noget tid fordi det koster 100.000 og
hallen skal finde pengene. Loftet er blevet lavet. Der skulle være stillet på ventilationen.
Er der nogen der kan mærke forskel? Peter siger at han synes at der lugter dårligt og at
der stadig er fugtigt. Michael vil sige at der skal mere luft ind. Claus spørger om døren
ikke skal være lukket og Frank siger det samme. Der skal være undertryk, for ellers
virker udsugningen ikke ordentligt. Claus skal meldes ind i halbestyrelsen, hvilket sker
på mandag. Lene har også spurgt ind til om Søren ikke skulle ind i hal
innovationsudvalget. Lene har travlt og har ikke vendt tilbage. Vi får vasket gulv to gange
om ugen og støvsuget to gange. Hvis vi skal have mere, så skal vi købe en
robotstøvsuger selv. Hvornår bliver der gjort rent? Vi vil gerne få hallen til at gøre rent på
de dage det giver mest mening og vi undersøger også hvad en robotstøvsuger koster.
Nicolai undersøger - prisniveau ca 5.000 kr. Vi skal huske at spritte af, inden vi starter
træningen.
3. Budget næste år. Claus foreslår at vi bruge 2021 budgettet og så må vi rette til
undervejs, hvis der er behov. Vi fik 4.500 kr for salg til grundejerforeningens
arrangement. Kontingent næste år. Vi kører til normal pris og ser hvordan det udvikler
sig.
4. Peter siger at det gik hurtigt. Irriterende at det var så mange kampe der forsvandt. Kan vi
sikre at folk ikke er dopet inden kamp? Michael siger at vi ikke kan gøre noget. Ellers
virkede det fint og vi var over 350 mennesker. Michael har fået mange positive
tilkendegivelser fra både læge og klubber der deltog. Claus siger DKF roser vores
stævne, fordi der er gang i den. Betalingen af lægen virkede som noget rod. Vi må sørge
for at der er penge til lægen for ellers skal Claus rydde op i det bagefter. Ros til alle for at
det gik super godt.
a. På grund af en dopingkontrol i hallen tidligere på året, har Michael sendt en klage
over den, for de behandlede ikke en af vores kæmpere ordentligt, det var
decideret nedværdigende.
5. Vi kunne godt tænke os at lave en større stævne med mere publikum og gøre det til at
en begivenhed en lørdag aften, så det var med musik, fede kampe og fremstår som en
rigtig event. Peter siger at vi skal huske på at det så ikke er en match cup. Alle er enige
om at vi udforfsker det mere.
6. Vi har fået et tilbud om beslag og ophæng til 5 sandsække og et ophæng til den store
sandsæk, samt reparation af dørene indtil vores udstyr. Det beløber sig i alt til 9.437 kr
inkl moms. Vi vil gerne have sandsække stående, som vi så kan hænge op, når vi har
brug for dem. Det kan foregå ved placere en skammel, sætte sækken ovenpå den og
klikke den på. Frank siger at de sandsække der står op har det med at falde sammen. Vi
skal finde ud af om det de korte eller lange sandsække. Søren og Michael finder ud af
det. Vi vender tilbage.
7. Claus siger at DKF har spurgt om vi vil holde DM i maj 2022. Hvad synes vi om det?
Peter siger at det kræver rigtig meget rent administrativt. Hvis vi skal gøre det, så bør vi
alliere os med nogen der gjort det før. Frank synes at vi skal trække på nogen der har

prøvet det før og om vi evt kan arrangere det sammen med en anden klub, f.eks. KA. Vi
er enige om at Michael taler med Claus fra KA om vi synes alle det vil være en fin ide.
8. Frank siger at Dyssegården starter og der er opslag på Facebook. Skal vi lave et opslag,
hvor der står at vi har brug for hjælp og at de kan kontakte Frank? Søren eller Claus kan
lave brevet.
a. Peter siger han har talt med Kåre om DM. Kåre vil gerne forære turen for alle
dem der kan være i hans bil. Dem der tager afsted taler om hvordan kæmperne
bliver fordelt i bilerne.

