
Kampsports mødereferat 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Sted: Tidl. Drengehjem Mødetid: 19.30                                                    Generalforsamling/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  

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 

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

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

     Kickboxingstræner 

_______________________________________________________________________________________

Fraværende:____________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________ 

Pkt.                              Beskrivelse 
 

Bestyrelsen præsenterede sig selv. 

1. Valg af dirigent 

Søren Pedersen blev valgt til dirigent.     

 

2. Formandens beretning 

    Der er ikke så meget at berette om, året er gået med at passe hver vores træning. 

På vores bestyrelsesmøder har vi mest talt om, hvordan det går på de forskellige hold, og om 

regnskabet stemmer.  

For at vende tilbage til træningen, så har kick bokserne fået fremgang, hvilket er godt for 

klubben, men også for Michael og de øvrige medlemmer. 

Kick boksnings Kamphold har været til nogle forskellige stævner i løbet af året, hvor de blandt 

andet har vundet guld, sølv og bronze, tillykke til dem.  

Jiu-jitsu børneholdet har desværre haft modgang, jeg ved godt hvorfor, og jeg har muligvis 

fundet en evt. løsning på problemet. Men derimod har jiu-jitsu voksneholdet fået fremgang. 

Med hensyn til at flytte tilbage til Jyllinge hallerne, så forventes der at vi kan flytte sidst på 

året i december.    

 

 

3. Gennemgang af regnskaberne 

Kassereren gennemgik forskellige poster i regnskabet og opfordrede medlemmerne til at 

spørge, hvis der var noget, de var i tvivl om eller ønskede uddybet.  

29. marts 2017 



• Kontingensen er sat højere i 2017, da kickboxing har haft en stigning i medlemmer. 

Der er i hverdagen mellem 30-50 til træning på voksenholdet og mellem 15-20 på 

ungdomsholdet. 

• Vi får tilskud pr. person under 25 år fra kommunen. 

• Vi bruger et betydelig sum penge på husleje og varme her på drengehjemmet. Det vil 

blive mindre, når vi kommer tilbage til hallen.  

• Mødeudgifter dækker bestyrelsens julefrokost på Bondestuen. 

• Vi har for første gang haft overskud på vores stævne og stævnedeltagelse. Det skyldes 

at vi får tilskud fra Dansk Kickboxingsforbund.  

• Vi har i år fået 50.000 kr. i sponsorbidrag til tilskud til tøj til trænere, bestyrelse og 

medlemmer og til deltagelse i stævner. 

• Der er kommet noget regninger ind efter regnskabet er afleveret til JGI. Bl.a. var 

hallejen ikke modtaget, udgifter for sms’r og Michaels kørselsregnskab. Alt i alt giver 

2016 et mindre overskud. 

 

• Udgifter for 2017 er et skøn, men ligner udgifterne for 2016 meget. Der er dog nogle 

enkelte ændringer, hvor vi ved det bliver anderledes. Bl.a. får vi ikke så meget i 

sponsorbidrag, da Hoffmann Biler ikke ønsker at bidrage og Fogs sponsorat er et 

enkeltstående sponsorat. Det er ikke ensbetydende med at vi kan søge andre 

sponsorater i 2017. Så den post kan ændre sig.   

• Klubbens bankbeholdning er på 188.000 kr.  

 

4. Aktivitetsplaner for det kommende år  

5.-7. maj                          DM i Esbjerg. Evt. fællestur (6-7 stiller op) 
6.-7. maj  Fællestur for dem som vil heppe 
8. maj  Stævne i Sverige (Mia) 
9. maj  Stævne i Academy (Philip, Søren, Frank, Christian) 
10. juni:                            Stafet for livet                  
17. juni:                         Sommerfest I Stougården (Gundsømagle) 
30. August  DHL løb i København 
Midt september              Træningsweekend 
30. september                 Nordic Open i Chin-Gu (KBH). Evt. fællestur 
4. november:                   Macht Cup stævne i Jyllingehallen (Ikke godkendt endnu) 
25. november:                 Julefrokost for JGI Kampsport 
 

5. Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke modtaget nogle forslag 

 

6. Valg af afdelingsbestyrelse – kasserer ønsker ikke genvalg. 

Efter udsendelse af indkaldelsen har formanden læst op på vedtægterne og blevet klogere på 

at det er bestyrelsen som bestemmer kassereren.  

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 27. marts 2017 bestemt at Claus Svenson er JGI 

Kampsports nye kasserer.   

Formanden takkede Flemming Berthelsen for lang og tro tjeneste i klubben igennem 20-21 år 

og for et godt samarbejde. 

 

Da Claus Svenson allerede er en del af bestyrelsen skal der stemmes en ny ind i bestyrelsen. 

Der blev spurgt ud hvem som ønskede at stille op til bestyrelsposten. Frank Sejer Jensen og 



John EF. Olsen meldte sig. John er ungdomstræner i klubben. Frank er kæmper og en del af 

aktivitetsgruppen. John E.F. Olsen blev valgt ind.  

 

7. Eventuelt 

Der blev spurgt om Jiu-Jitsu kunne være en del af træningslejren, så vi kunne prøve hvad jiu-

jitsu er. Det var der opbakning for. Medlemmerne blev gjort opmærksom på, at deres 

kontingent også dækker, at de kan gå til jiu-jitsu om tirsdagen.  

Der kom forslag om at vi kunne lave nogle events, hvor vi kombinerer de 2 træningsformer. 

Det kunne fx være om søndagen.  

John forslog at han aftalte med ungdomsholdet at de nogen gange rykkede 

mandagstræningen til tirsdagen, hvor kicks ungdomshold kunne prøve jiu-jitsu. Jiu-jitsu var 

åben for forslaget.  

 

Aktivitetsgruppen gjorde reklame for dem selv og hørte om nogle kunne være interesseret i at 

blive en del af gruppen. Aktivitetsgruppen står bl.a. for fester, planlægning af vores Match 

Cup stævne, træningsweekend/lejr, for fællesture til diverse stævner for dem som ikke stiller 

op, for skøjteture, rulleskøjteaktiviteter for medlemmerne mv. Der var 2 som gerne ville være 

med.  

 

Formanden takkede for et godt møde.    

 

Ny bestyrelse: 

Deltager  E-mail adresser  Funktion  Telefonnr.: 

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

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

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

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

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

John E.F. Olsen jefo@live.dk   Ungdomstræner kick 53 70 12 75 

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

     Kickboxingstræner 

 

 


