Referat af medlemsmøde 26/5-2021

Pkt 1. Valg af dirigent
Tom bliver valgt til dirigent og takker overstrømmende for valget.

Pkt 2 formandens beretning
Det har været pga alle de coronaregler som vi skulle forstå og overholde. Det går lidt bedre
nu. Vi har flere eksempler på at det har været svært at finde ud af hvad man måtte, og det
har resulteret i nogle til tider lidt forvirrende beskeder.
Det kører godt i klubben. Medlemmer har været godt til at tage imod nye folk.
Efter sommerferien vil Søren starte noget nyt op om onsdagen. Det kommer mere ud.
Det er svært at finde nok trænere da alle har meget at se til.
Alle hold er dog kommet godt op at køre.
Vi håber at alle lige vil være med til at vi kommer godt i gang igen i den nye sæson og at
medlemmerne har forståelse for at alt lige skal
Peter er i gang med en træneruddannelse med fokus på coaching. Det er at hjælpe
kæmperne til at have psykisk overskud når de er i kamp og selv kan være med til at udvikle
sig.
Michael siger at klubben har økonomisk overskud og at bestyrelsen har besluttet at give
næste halvår til halv pris. Når det går godt i klubben skal det selvfølgelig komme
medlemmerne til gode. Claus siger at det vil fremgå af tilmeldingen, når man skal tilmelde
sig på Conventus.
Nicolaj fortæller at han har bestilt en dukke til at træne kast og gulvkamp på samt spark og
slag.
Søren fortæller om den store sandsæk som vi har bestilt og hvorfor, nemlig at den kan tjene
som ekstra makker i tilfælde af ulige antal.
Michael spørger om der er nogen der har spørgsmål omkring Corona. Det konstateres at der
kan være op til 50 personer i lokalet.
Heidi spørger om vi kan komme ud og træne igen hvis vejret er godt. Det kan vi godt, men
det er op til træneren.
I sommerferien har vi stort set altid holdt åbent, men det kan ikke lade sig gøre mere. Vi vil
derfor, så vidt det kan lade sig gøre, lave udendørstræning.

Peter siger at vi arbejder på at udstyret får en plads udenfor hallen i et skur, så vi kan få fat i
det.
Hvis der er ris eller ros kan man altid skrive til formanden, Michael.
Tom spørger om vi nedlægger begynderhold for det er svært at få nye og gamle medlemmer
til at træne på sammen niveau. Det er svært at få det til at blive rigtig godt.
Michael svarer at det ER svært og der kommer nogle hold for øvede om onsdagen mere
teknik om onsdagen. Peter forklarer at der kommer til at være samme antal træninger, det er
bare for alle.
Tom siger at da han startede blev der gjort opmærksom på, hvad det var man gik ind til. Det
savner han, at der skal være mere respekt og fokus på træningen. De ritualer som vi havde
skal genopfriskes.
Michael siger at vi har haft taget det op og det bliver genindført så der ikke bliver for meget
snak og manglende fokus.
Lars siger at det med begynderhold var en god ide for det giver en god start.
Heidi spørger om man kan dele de nye og de gamle op indenfor en træning? Det er et
forslag og så kan vi tænke over det.
Michael svarer at vi prøver at bestemme hvem der skal være sammen med hvem. Det er
ikke altid at vi kan dele dem op, for vi er ikke altid trænere nok.
Derudover savner Heidi de lidt sværere ting, såsom tornado kick og baglæns cirkelspark.
Heidi siger at det kan være meget de samme ting vi laver.
Peter svarer på Larses kommentar og siger at han for kæmperne foretrækker at de erfarne
træner sammen med de nye. Mht de svære spark, så kan folk ikke følge med.
Vi vil indføre nyt hold efter sommerferien som er mere teknisk og så man kan komme og
deltage her.

Pkt 3 Gennemgang af regnskab
Claus gennemgår budget og resultat for 2020.
udgifter for 2020 er højere end indtægterne så der har vi underskud.
I 2021 står budgettet til en nedgang, for det blev lavet under Corona så det var meget
usikkert hvad vi så ind i for 2021.
I budgettet for 2021 er der fra JGIs side åbnet op for at det kan justeres til august måned.
Hvis vi kigger på budget for 2020, så kan man se at der er budgetteret med 15.000 for tøj og
kun brugt 243 kr. Der var et udestående og der blev betalt 3-4000 kr, men ellers er meget
dækket via sponsorat fra Rema, men Remas sponsorat bruges også på andre ting end tøj.
Stævneudgifter er budgetteret med 25.000 og er nu hævet med 5.000 og i 2020 er der kun
brugt 6.000 kr. I 2021 er der budgetteret med 27.000 og vi ved ikke hvad der kommer.

Til gengæld bruger en masse penge på udstyr. Vi har foreløbig brugt 50.000 og vi skifter blå
puder etc ud.
Fester og arrangementer budgetteres med 10.000 hvert år. Der plejer at være en lille
egenbetaling. I 2020 blev der brugt 1186 kr.
For 2020 er der overskud på 88.000.
Michael gennemgår hvad man får som medlem af bestyrelsen og som træner. Det er 2.500
kr pr år.
Peter tilføjer at kamptræneren får dækket udgifter ved stævner i Jylland og måltider etc.
Kassebeholdningen pr 31/12 er 337.000 kr.
Lars siger at det er mange penge at have stående og om der er et loft? Claus siger at vi
bruger mange penge på udstyr og halvering af kontingent. Claus viser også hvad vi har fået
fra OK abonnementer etc.
Michael siger at vi også vil sørge for at der kommer flere sandsække op og der er bestilt
ekstra udstyr til både børnehold og voksenhold.
Brian (Sebastians far) spørger hvorfor OK indtægten ikke fremgår af budgettet. Claus svarer
at vi ikke vidste om det overhovedet gav noget, så derfor fremgik det ikke af budgettet.
Brian spørger ind til det med shorts. Claus svarer at der kommer et alternativ og at der skal
henvises til Claus ved køb af shorts. Craftshop kan hjælpe med tryk på shorts. Skriv til Claus
ved spørgsmål.

Pkt 4. Aktivitetsplaner for det kommende år
Nicolaj siger at der ikke er kommet i gang i noget endnu. Der kommer nok en sommerfest til
august. De er ved at samle holdet og så kommer der mere ud.
Der er også tale om at lave en træningslejr.
Frank siger at ungdomsholdet kan lave en træningslejr med Sturup fra Sverige, som har en
stor ungdomsafdeling.
Hvis der er nogle der har lyst til at involvere sig i aktiviteter og fester, så kan man henvende
sig. Der kommer information ud. Skriv til Michael.

Pkt 5. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke kommet nogle indkomne forslag.
Lovisa spørger om vi kan få en større førstehjælpskasse.
Lars siger at Falck abonnement kan dække dette.

Claus undersøger om vi kan gøre brug af dette.
Frank siger at det er mest praktisk at vi har udstyret nede i lokalet, så det vil være rart at vi
har isposer m.m. i lokalet.

Pkt 6 Valg til afdelingsbestyrelsen for de næste 2 år
Claus stiller op som kasserer og er genvalgt
Der er valg til bestyrelsesmedlem Frank: Frank er valgt
Der er valg til bestyrelsesmedlem Peter: Peter er valgt

Pkt 7. Eventuelt
Lars siger at i april måned var han inde og give super gejst spreder prisen og fik et diplom.
Søren var indstillet men fik desværre ikke prisen.
Michael siger at han har indstillet både Frank, Peter og Søren til samme pris.

