Referat af medlemsmøde 04/5-2022
Pkt 1. Valg af dirigent
Martin Nielsen bliver valgt til dirigent og takker overstrømmende for valget.
Pkt 2. formandens beretning
Vi har fået nyt gulv i lokalet da det var gået i stykker. Vi var ærgerlige over at reparationen
blev lavet i mens vi havde træninger. Vi takker for alle de frivillige der hjalp
Sebastian blev nr. 3 i EM - stort tillykke. Han er rykket op i en anden klasse og ønsker at
træne mere thaiboxing og K1. Det kan jyllinge Kickboxing desværre ikke hjælpe med, og
han er derfor rykket til en anden klub kombineret med at han stadig træner løst i klubben.
Anja der har været med i 2 år og har valgt ikke at genopstille i bestyrelsen.
Morten har startet et børnehold op om onsdag og fredag. Vi efterlyser mere hjælp om
onsdagen til børneholdet, men der kommer mere info ud om dette senere.
Vi har fået en ny sponsor.
Rama1000 har valgt at sige stop. Den nye sponsor, Kristian, sponsorere vores klub med
24.000 kr. om året + mange flere goder.
Kristian forklarer: han betaler 2.000 kr. om måneden og for hver ekstra kunde hans
virksomhed får i gennem sit sponsorat af klubben, får klubben 1.000 kr. ekstra.
Kristian har 8 forskellige virksomheder, men laver primært forskellige former for
markedsføring og hjemmesider.
Klubben har fået stor ros fra dansk kickboxing forbund for vores planlægning af de sidste
stævner.
Klubben kommer til at holde op med/begrænse markant at sende sms’er grundet stor
prisstigning.
Vi nedlægger søndags træningen grundet manglende opbakning fra medlemmerne.
Vi har valg og genvalg af bestyrelsesmedlemmer.
Pkt 3 Gennemgang af regnskab
Claus gennemgår budget og resultat for 2021 samt budget for 2022.
Claus nævner særligt at vi har fået et tilskud fra en corona pulje.
Vi har købt en del nyt udstyr.
Vi har brugt lidt ekstra penge på julefrokosten 2021 for at fejre de medlemmer der forblev
medlemmer under corona nedlukning samt ingen julefrokost året før.
Sms prisen for 2021 er 6.008,8 kr. og vi vil derfor nedbringe brugen af sms'er senere.
Vi har rigtig mange penge i kassen så vi vil forsøge at nedbringe kassebeholdningen ved at
budgettere med et underskud i 2022.
Skriv evt. til Claus ved spørgsmål.
Pkt 4. Aktivitetsplaner for det kommende år
Nickolai fortæller der er:

DM i Maj 2022
Sommerfest d. 11 juni 2022
Træningslejr - nærmere info følger - tidspunkt ikke fastlagt
Ungdomslejr i august - nærmere info følger - tidspunkt ikke fastlagt
Julefrokost i december - nærmere info følger - tidspunkt ikke fastlagt
Pkt 5. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke kommet nogen forslag.
Pkt 6 Valg til afdelingsbestyrelsen for de næste 2 år
Michael - genopstiller som formand - Bliver genvalgt
Søren og Nicolaj - genopstiller som bestyrelsesmedlem - Bliver genvalgt.
Anja - Genopstiller ikke - ingen ønsker i første omgang ikke at stille op. Kristian (sponsor)
tilbyder at deltage. Vi snakker om det er en interessekonflikt, og om det er lovligt. Michael
lover at undersøge det til næste år.
Martin ender med at stille op. Stor tak til dem begge.
Pkt 7. Eventuelt
Kristian spørger om der bliver gjort noget for at holde på talenterne i klubben?
Michael svarer at vi selvfølgelig skal prøve at holde på talenterne, men at vi også ved at
vores fysiske placering gør at vores ungdoms kæmpere tit er nødt til at flytte videre til
storbyen grundet alder. Anja fortæller at en af grundene til at vi bevilligede kurset til Peter var
også for at hjælpe vores kæmpere med selv at arbejde med det mentale når de fysiske
rammer ikke kan hjælpe dem længere.
Er der planlagt noget mht. træning i sommerferien?
Hallen lukker i 6 uger. Vi vil forsøge at presse hallen til at holde mere åbent så vi enten får
en nøgle, træner ude eller at vi rykker til andre klubber. Planlægningen er ikke på plads i nu.
Vi vil sigte efter at få det ned til 3 ugers sommerferie nedlukning.
Førstehjælpskassen - kan den opgraderes / opfyldes?
Michael fortæller at det egentlig er hallen vi skal have fat i.
Kan vi have bind eller tamponer stående?
Michael siger vi vil tage op ved et senere bestyrelsesmøde.
Kan klubben få en halv dukke til træningen?
Vi har snakket om det, men bestyrelsen er i tvivl om der er plads. Bestyrelsen siger de gerne
vil tage op ved et senere bestyrelsesmøde.
Sandsæk handsker i str. small efterlyses til børne træningen.
Michael minder om at alle medlemmer skal medbringe eget udstyr fx. handsker.
Bestyrelsen siger de gerne vil tage op ved et senere bestyrelsesmøde.
Peter opfordre til at alle trænere der
Når du starter i klubben - kan man få en flyer til nye medlemmer med hvad de skal købe
efter et par gange.
Bestyrelsen syntes at det er en rigtig god ide. Og vil gerne kigge på at udvikle en sådan
brochure. Klubben får 20% køb på nippon sport / Budda eksperten og medlemmer får 10%
rabat.

Klubtøj - Er muligt at få flere modeller til af klubtøj?
Der er allerede nyt klubtøj i støbeskeen med andet tryk så der ikke står den gamle sponsor
Er det meningen at alle skal være ens i tøjet?
Bestyrelsen arbejder på at der kommer t-shirt i 3 forskellige størrelser.
Ønsker medlemmerne en infotavle? Ja svarer medlemmerne.
Bestyrelsen har allerede købt en infotavle. Man har ikke nået det da man havde en
arbejdsweekend ud. Der er ønsker om at bestyrelsesmøder bliver annonceret på infotavlen
så medlemmerne bedre kan komme med inputs. Der ønskes også en ris & ros kasse.
Hjemmesiden får kritik for ikke at være brugervenlig.
Bestyrelsen får kritik for at ting bliver glemt. De fortæller at de er gået tilbage til det gamle
system med en to-do liste.
Aktivitetsudvalget har snakket om at de kunne sætte billeder langs trappen ved rummet, og
der ønskes en ekstra.
Der efterlyses en instagram konto.
Bestyrelsen vil tager det op på næste møde.

