Bestyrelsesmøde i JGI Kampsport
Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde i klublokalet i Jyllingehallen,
tirsdag d. 8. marts 2022, kl. 19.00 – 22.00
Dagsorden:

1. Godkendelse af indkaldelse
2. Formanden har ordet
3. Kasseren har ordet
4. Dato for generalforsamling
5. Hvem genopstiller?
6. Ny sponsor
7. DM i Jyllinge
8. Evt

Med på mødet er Trine fra DKF, som er afløser for Johanne.
Vi får også besøg af vores nye sponsor kl 20.00 og han er med til resten af mødet.

Med venlig hilsen
Michael Munch Madsen

Trine fra DKF præsenterede sig selv og siger at hun startede 1/1-2022.
Hun er meget interesseret i foreningslivet og har arbejdet med at få unge ind i foreningslivet, samt trivsel.
Det var i forbindelse med sin uddannelse som kandidat.
Vi gav en introduktion til klubben med hvilke hold vi har samt hvem vi er.

1. Peter siger at vi skal spørge ind til hvilke punkter der er på. Vi skal blive bedre til at begrunde hvis
der er noget der ikke skal med. Anja støtter op omkring at vi skal spørge lidt bedre ind til det næste
gang. Ellers godkendt.
2. Michael siger at vi skal have skiftet billeder af trænere, bestyrelse og aktivitetsudvalget.
a. Frank har fået lavet et flot chatol som bare skal sættes op.
b. Claus er kommet et godt forslag til en plakat vedr tøj, som også bare skal sættes op.
c. Michael og Claus har talt om tøjet, for der er ikke så meget gang i det for tiden. Der skal
laves en aftale med Lasse om at vi gerne vil have noget liggende, så folk kan købe det med
det samme. Vi kan lave en aftale med Lasse om at have en åben faktura, så vi kan betale når
vi får solgt tøjet. Vi vedtager at vi godt kan have tøj liggende, 5-10 sæt tøj til salg.
d. Michael siger at vi skal have sat de nye pull-up bars op. Der skal laves en arbejdsdag.
e. Låsen på yderdøren til lokalet har stået åben, selv om der ikke var nogen træning. Det må
døren ikke, for vi får tit stjålet vores ting, hvis der er åbent.
f. Michael har talt med Christian om at sætte krogene til de nye sandsække op.
g. Claus har skrevet ud at vores sponsor, Rema 1000, har valgt at stoppe.
h. Træningen stopper den 5/4, så hvad gør vi? Lokalet skal renoveres, så der er lukket i 3 uger.
Michael har fundet nogle tider i hallen, så vi skal have opdatering på tiderne.
i. Vores redskabsrum SKAL være låst. Der har været eksempler på at rummet har stået åbent
og vi har fået stjålet ting derindefra.
j. Der er infomøde den 30/3 omkring DM, som vi skal holde i Jyllinge. Det er et møde for de
frivillige der skal hjælpe til.
k. Michael har talt med Nicolai om at han skal hjælpe til med det administrative. Vi vil gerne
støtte op om at Nicolai deltager i møder som hovedbestyrelsesmøde og andre aktiviteter.
3. Claus siger han vil præsentere vores regnskab lige inden medlemsmødet og har desværre ikke haft
tid til at forberede til dette møde. Hvis vi har regninger, udlæg eller andet, så scan det ind og skriv
en beskrivelse af hvad pengene er brugt til. Claus skal bruge det til dokumentation for udgifterne.
Kontingent - alle trænerne skal følge med i om medlemmerne har betalt. Vi bør følge op på det og
opfordre folk til melde sig ind. Når folk starter nu, så sig til folk at de skal vælge det hold der hedder
“Uden for sæsonen”.
4. Dato for medlemsmøde. 4/5 - onsdag kl 19 - 21. Bestyrelsen møder kl 18.30. Mødet foregår i
Klublokalet. Michael sørger for a bestille lokalet.
5. Genopstiller til bestyrelsen: Michael som formand, Nicolai, Anja (genopstiller helst ikke) og Søren
6. Christian, vores nye sponsor, præsenterer sig og siger at han har sendt en mail til Michael. Han siger
at den er sammensat i forhold til den samtale han har haft med Michael. Han vil gerne sponsorere
noget, hvor der er nogle ildsjæle og støtte op om det. Efter at have kigget på hvad der skal til, så
tænker han at sponsere med 2.000 kr hver måned, og vil tage det op 1 gang om året. For hver kunde
som han får ud af det, så ryger der 1000 kr mere i puljen som engangsbeløb. Han kan hjælpe med
logistik, udstyr og website. Der kan være mulighed for at sælge tøj via en webshop, som kan give lidt
bonus til klubben.

7. DM! Michael og Claus har talt med aktivitetsudvalget. Vi deler stævnet ned i mindre projekter, hvor
der er nogle grupper der hver især står for det der skal laves. Der kommer en informationsaften,
hvor grupperne kan aftale nærmere. Aktivitetsudvalget har aftalt at vi helst skal op på 52 personer,
der hjælper til. Frank låner noget grej til at måle halen op, så vi kan få inddelt i passende områder.
Strøm kan Michael hjælpe til med at få styr på. Nicolai siger at vi prøver at få en professionel
fotograf ud til at tage billeder under stævnet. Ligeledes til at tage billeder i selve klubben. Vi regner
med at der kommer mellem 5-800 tilskuere til stævnet. Der er kontakt til lokale dagblade for at
sørge for at der kommer presse til stævnet. Der er arrangeret måtter fra Kickboxing Academy. Vi
forventer at køre måtterne op til KA med det samme efter stævnet. Der er også styr på politiet,
læge og sygeplejerske. BudoXperten kommer ud med en bod og det gør Lasse med tøjet også.
Infoaften den 30/3 kl. 20.05. Nicolai har kigget på nummertavler. Vi kan lave dem selv og har
allerede en nogle gode tavler til formålet. Der er også mulighed for at låne Esbjergs.
8. Evt.
a. Peter siger at han til DKF medlemsmødet tager op om ikke forbundet kan købe et antal
handsker, som kan bruges til kæmpere i landsholdsregi og større stævner som DM etc.
Dermed kan kvaliteten sikres og klubberne og kæmperne skal ikke ud og lave en større
investering.
b. Peter siger at der skal være klare linjer og hvilke hårdhed der er gældende til stævnet - inden
stævnet. Ellers er det svært at forberede sig ordentligt. Det skal også diskuteres til DKF
medlemsmødet.
c. Vi skal være ude af rummet den 5/4. Peter siger at de skal nummereres og ordnes, så det
kan lægges på plads igen. Forslaget er at det gøres om søndagen den 3/4 og Peter finder
dem der skal være med. Der skal laves en besked som Søren står for med træningstider etc
og samt de hold der holder ferielukket.

