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1. Godkendelse af indkaldelse
2. Formanden har ordet
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4. Rollefordeling og ansvar for trænere
5. Nye trænere og hjælpetrænere
6. Reparation af gulv i kampsportslokalet
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9. Fælles afslutninger
10. Træningslejr
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1. Godkendt
2. Michael siger at vi har haft 3 coronatilfælde. En træner har haft corona. Det er ellers
gået godt. Vi måtte lukke ned lige inden jul, hvilket var lidt før end vi ville. Michael
køber en gave til Lianna og Markus, som stopper som børnetrænere. Der kommer
mange mennesker og også nye medlemmer. Vi fik ordnet Dyssegården, Frank stod
for det men det lykkedes. Frank siger at den sidste dag var rigtig god. Der var 15
medlemmer og hjalp til. Dejligt.
3. Budgettet er det samme som 2021. Der er kommet 20.000 ekstra på i forhold til udstyr
efter at have snakket med Søren omkring ekstra udstyr. Inden næste medlemsmøde
vil claus lave en gennemgang af regnskabet og budgettet for 22. Ellers ikke noget
nyt. Folk har været gode til at betale kontingent. Morten fra Dyssegården har også
betalt regningen for vores arbejde ved julemarkedet. Claus ved ikke om Rema 1000 i
Ølstykke stadig vil sponsorere os. Det står på budgettet, så hvis de ikke vil skal det
rettes. Handling: Michael tjekker op med Rema.
4. Peter siger at han savner nogle klare linjer. Der har været spændinger mellem ham
og Michael, som nok skyldes nogle misforståelser.
a. Organisationsdiagram. Claus laver et oplæg omkring dette
b. Hvad kamptrænerens ansvar, hvad træneren for ungdoms ansvar?
c. Beskriv de roller som f.eks. Michael har med at sørge for trænere
d. Indkøb af papir og sprit og generel opfølgning
5. Morten er ny træner på Børneholdet onsdag og fredag. Han vil ikke have noget for at
træne. Michael har lovet at holde et møde med ham, for at finde ud af om det bare
skal være hygge og sjov eller om de også skal lære teknik. Sebastian og Nicki vil
hjælpe til. Lovisa hjælper til på Ungdom og Unge Thorbjørn har været ude i et stykke
tid pga knæskade. Vi skal huske på at hvis vi ikke har noget børnehold, så risikerer vi
at miste vores timer, fordi det er børn der giver mest i tilskud og man bliver mere hørt.
Peter spørger om det også gør sig gældende selv om man har flest medlemmer, hvis
det ikke er børn. Thorbjørn er træner om søndagen og folk er glade for det. Det er
kun motionstræning på puder og sandsæk. Vi skal finde ud af, hvordan det er med
hjælpetrænere. De skal ikke kalde sig trænere, men hjælpetrænere i forhold til
ansvar. Belønningen til dem kan være tøj eller udstyr men også penge. Claus siger at
selvom Morten ikke vil have penge, skal han stadig have tilbuddet om penge. Peter
siger at mht honorar for hjælpetrænere, skal vi finde ud af, hvad vi gør - ens for alle.
Vi vedtager at vi honorerer hjælpetrænere (Sebastian, Nicki, Kristian, Thorbjørn og
Lovisa) med 1200 kr og 2 t-shirts.
6. Michael siger at hallen har besluttet at lave gulvet den 6/4. Vi skal have måtterne ud
og alt udstyr. Michael undersøger med Claus om det er sikkert at det også gælder
udstyr i lokalet. Vi har skrevet til Lene at det er mærkeligt at vi skal lukke træningen,
når hallen har krævet lukkeuger for kunne lave reparationer. Michael har krævet at vi
kan få et lokale til træning. Vi vil ikke udenfor, for det er stadig koldt i april. Peter siger
at vi bør rengøre måtterne med Rodalon, når vi tager dem af. Michael prøver at høre
om det kan bliver uge 7 og 8, fordi der kommer færre og træner der.
7. Peter spørger hvor lang tid Christian skal bruge. Vi undersøger. Hvis lang tid kombiner
med reperation af gulv. Peter foreslår at man kan bruge en kropsformet
sandsæk.Tilbuddet og forslaget er vedtaget. Vi køber 4 brugte fra FFF for 3500 og
køber 2 ekstra for ca 2000 kr stykket. Alt i alt lige under 20.000 kr. Vedtaget. Vi skal

også have sat pull-up bars op og skal arrangere en arbejdsweekend for at udføre det
- kan evt gøres i forbindelse med at vi lægger måtterne på igen. Søren arrangerer
arbedjsweekenden. Frank og Michael har arrangeret at Christian (far til et af
børnene) vil lave en skråhylde til vores musikanlæg.
8. Det er en stor opgave. Claus spørger aktivitetsgruppen om de er friske på opgaven.
Det er et problem at stævnet foregår i en ferie for hallen har lukket dagen inden
stævnet. Vi skal undersøge om vi kan få åbnet i hallen dagen inden stævnet og også
om vi evt kan flytte stævnet. Peter siger at han og Michael har talt med Claus fra
Academy som siger at der ikke er så meget i det. Vi skal bare sørge for at der er folk,
mad til dommerne. Han vil gerne hjælpe til også. Vi skal også undersøge om vi skal
tilpasse ringen, for en af kæmperne slog foden ved sidste matchcup. Ringen skal nok
også op på en scene. Der skal være 3 måtter og en ring. Vi skal også finde et
opvarmningssted, som kan være en anden hal. Vi tvivler på at vores lokale er stort
nok. Michael undersøger med DKF om vi kan rykke det en uge og om vi kan komme
ind i hallen på helligdagen inden stævnet. Stævnet er sat til 14/5 men vi prøver at
rykke det en uge senere dvs 21/5. Hvis ikke stævnet kan rykkes siger vi nej.
9. Michael siger at han havde købt ind til afslutninger og forventer at vi holder
afslutningerne sammen. Jiu-Jitsu skal også bruge de ting vi køber ind til afslutning.
Michael siger at vi skal koordinere indkøbene så vi holder budgettet.
10. Michael siger at vi skal finde et tidspunkt til en træningslejr. Peter spørger om vi kan
bruge træningslejren som afslutning, så vi bedre kan hygge. Nicolai siger at
Aktivitetsudvalget tager opgaven videre herfra.
11. Peter
a. Da vi var til DM. Lovisa hjalp meget til og spørgsmålet er om vi kan betale
hendes mad til stævnet, for at vise at det var værdsat. Vi vedtager at næste
gang Lovisa køber noget for et tilsvarende beløb, så kan hun komme med
regningen - 200 kr.
b. Der har været en situation hvor det har forlydt at en person er blevet bortvist
fra klubben. Dette er ikke tilfældet. Personen er blevet bedt om at holde en
pause fra klubben. Det har været oppe på bestyrelsen og bestyrelsen har
været enige om at personen skulle holde en pause.
c. Peter siger at Johns søn, Oliver, som ikke er medlem, tog rigtig mange vagter.
Peter foreslår at han får en anerkendelse for sin indsats. Michael siger at det
har vi som et forslag og vil købe et gavekort til en middag. Det vil vi give til
både John og Johns søn, Oliver. Bestyrelsen er enige.
d. Frank siger at der er et forslag om at vi kan tage ud at træne crossfit for alle
unge for 800 kr samlet. Så kan de prøve at kaste med traktordæk og slå med
mukkert etc. Frank arbejder med forslaget.
e. Nicolai har undersøgt omkring robotstøvsugere hos Skousen. Der er 3
modeller og vi har fået anbefalet en Blaupunkt til 5.000 kr. Der er tvivl om
hvorvidt den kan køre over måtterne med de riller der er mellem måtterne.
Nicolai har fået at vide at en robotstøvsuger ikke må være for billig, for så
er kvaliteten ikke god nok. Vi aftaler at når Nicolai får en afklaring omkring
hvilken der er den bedste, så kan vi godkende over messenger.
f. Frank spørger om vi skal bruge halvdelen af pengene fra Dyssegården, til
kæmperne? Claus siger at han synes at vi bare skal lade pengene indgå som
indtægter og så bare budgettere med de penge der er nødvendige til
kæmperne. Vi vedtager at pengene går til at klubben og at vi så sørger for

at der er budget til diverse arrangementer.

