
Kampsports mødereferat 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Sted: Drengehjemmet Mødetid: 18.30  -  19.15                                                      Medlemsmøde 

 

Tilstede: 

Deltager  E-mail adresser  Funktion  Telefonnr.: 

Nicolai Brenøe nbrenoe@webspeed.dk  Formand/Jiu-jitsu træner 26 82 38 10 

Flemming Berthelin berthelin@jyllingesyd.dk  Kassér  61 69 09 92 

Michael Madsen madsenover30@hotmail.com Bestyrelsesmedlem/ 28 57 50 23 

     Kickboxingstræner  

Kenneth Thomsen kthomsen71@youmail.dk  Bestyrelsesmedlem 22 42 87 37 

Heidi Støiholm hstoiholm@hotmail.com  Sekretær  22 51 62 34 

Claus Svenson claus@svenson.dk  Bestyrelsesmedlem 40 50 90 00 

_______________________________________________________________________________________

Fraværende:____________________________________________________________________________  

Erik Jensen  erik@sloth-jensen.dk  Jiu-jitsu træner 20 93 97 02 

______________________________________________________________________________________ 

Pkt.                              Beskrivelse 
01 Valg af dirigent 

Christian Krabbe blev dirigent. Mødet var lovlig indkaldt 

 

02 Formandens beretning 

Endnu et år er gået her på det gamle drengehjem, med svingende medlemstal, vi er meget 

glad for de medlemmer vi har, men vi kunne godt tænke os flere medlemmer, især hos jiu-

jitsuen. For at rekrutter flere medlemmer har vi lavet en ny hjemmeside, som er fælles for jiu-

jitsu og kick bokserne, før havde vi hver vores. Vi har skrevet på Facebook gruppen ”Jyllinge 

løst og fast”, og nu har vi lavet det sådan at, har man betalt kontingent for jiu-jitsu, må man 

også træne kick boksning, og ligeledes omvendt, har man betalt kontingent for kick boksning, 

så må man også træne jiu-jitsu.  

Jeg lovet jer sidste år at vi ville komme tilbage til Jyllinge hallen i august 16, men det ser ud til 

at Jyllinge hallen ikke er helt færdige endnu, så vi må vente et helt år endnu, så forhåbentlig 

kan vi flytte tilbage i august 17.     

Som i nok har bemærket, har vi fået mobilepay, det har vi fordi vi ønsker at være en pengeløs 

klub, for at lette trænerne med at skulle holde øje med hvem har betalt og for hvad, og det er 

ikke altid man har byttepenge. Det er meget nemmer på denne måde, det giver også 

mulighed for at betale halve kontingenter, det kan conventus ikke.       

Jeg har talt med Poul angående biler og parkering, han syntes det er blevet meget bedre, vi 

har også talt om tagrenovering, men det lader til der ikke kommet til at ske noget på den 

front.  

Kick bokserne har haft lidt svært med at få et kamphold op at køre i denne sæson, men på 

trods af de få deltager har de præsteret at få 3 gulmedaljer og 3 sølvmedaljer. Stort tillykke til 

dem.   
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03 Gennemgang af regnskaberne 

Kontingenterne er det samme som sidste år, men 20.000 lavere for tidligere år.  

Vi har husleje betaling på 80.000 kr. årligt, hvoraf 24.000 kr. af dem er til varme.  

Udgift for afholdelse af stævnet blev på +1974 kr. Et netto resultat. Vi har haft overskud og 

tilskud for forbundet ved stævneafholdelsen, så udgiften er kun på det nævnte beløb 

JGI kontingentet er faldet fra sidste år. Sidste år var det på 10.000, i år er det på 5000. Det 

skyldes manglende medlemmer. 

Conventus er gratis. Udgiften skyldes sms til medlemmerne. 

Vi har et underskud på 7.000, hvilket er væsentlig lavere end beregnet. Det forventede ville 

have været 45.000 kr. Det skyldes stævneafholdelsen, at det ikke blev så højt.  

Vi har fået penge fra diverse fonde bl.a. 40.000 kr. fra Fog 

Der vil komme flere udgifter på at medlemmerne tager til stævner.  

 

04  Aktivitetsplaner for det kommende år 

Stafet for livet 28. og 29. maj  

DHL 31. august. 2 hold er meldt til.  

Diverse stævner bl.a. DM til maj, Nordic Open til september 

Der er planer om at vi skal holde Stævne til oktober, november 

Vi har planer om sommerfest, julefrokost, og en træningsdag 

 

Jiu-jitsu holder sommerafslutning og fastalavn,  

Jiu-jitsu kamphold er ved at blive stablet på benene. Det kører om fredagen fra 17-19. 

Kickboxing er velkommen.  

 

05 Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

 

 

06 Valg af afdelingsbestyrelse – Formanden genopstiller 

Formanden genvalgt 

Referenten var også på valg. Hun blev genvalgt 

 

07 Eventuelt 

Brug for hænder 

Vi skal have tømt vores lokale igen ligesom sidste år, det skal ske den 18. august, så der er 

ingen træning for kick bokserne den dag eller weekend. Vi får vores lokale tilbage søndag d. 

21. august. Så ligesom sidst skal vi bruge nogle frivillige til den 18 og 21.     

Der vil blive hængt sedler op hvor i kan melde jer til at hjælpe. Vi har brug for en ca. 10-12 

stykker. 

Rengøring 

Vi har indtil nu haft fast rengøring en gang om ugen, men hun har valgt at stoppe, så jeg ville 

gerne høre om der er andre der har lyst til at overtage. Vi tilbyder 200,- pr. gang, da der er 

træning hele ugen ville det være nemmest om fredag, lørdag eller søndag.  

 


