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Silkeborg Karateklub 

Dagsorden 
 
Møde Bestyrelses møde Silkeborg Karateklub 

 
Dato 23. juni 2013  -  kl. 10.00-12.30  

 

Alle indkaldte personer SKK´s bestyrelse  

Fraværende Kristian og Michael 

Afholdes hos Lars’s arbejdsplads 
 

Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 

1. Gennemgang af ref. fra 
sidste møde. 
Gennemgang af ref. 
fra general-
forsamlingen. 

  

2. Møde struktur, og 
forventnings afklaring. 

Der skal være respekt for mødets rammer og at tiden 
skal være afgrænset, at der er en bagkant. Punkter til 
dagsordenen sendes til formanden før mødet, så de kan 
sættes på dagsordnen. Men mener man, det er bedst 
kun at ytre sit punkt mundligt og altså ikke få det sat på 
dagsordenen, skal man også kunne gøre det. Dette 
fratager dog de øvrige medlemmer mulighed for at 
kunne forholde sig til det inden mødet.  
 
Både punker, som er sat på dagsordnen inden mødet og 
som ikke er, kan der drages beslutninger på mødet, hvis 
alle er enige. Hele bestyrelsesarbejdet vil være for 
langsomt, hvis man skal vente med at drage 
beslutninger om punkter, der ikke er kommet på 
dagsordnen inden mødet, til næste møde. 
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3. Info fra idrætsrådet, 

vdr. 

Persondataloven, 

samt debat af foto 

V. Ann 

Persondataloven ift. offentliggørelse af billeder på 
nettet: 
Vedrørende reglerne omkring persondataloven og 
offentliggørelse af billeder på internettet er der forskel 
på, om det er et situationsbillede eller et 
portrætbillede.  
 
Et portrætbillede er hvor en person ses forfra, også 
selvom der er andre med i billedet. Situationsbilleder er 
hvor aktiviteten er i fokus. Ved portrætbilleder behøver 
man samtykke fra klubmedlemmet eller medlemmets 
forældre, alt efter, hvor gammel personen er. Derimod 
behøver man ikke samtykke ved situationsbilleder. 
 
 
I lukkede grupper på facebook, hvor man skal inviteres 
for at have mulighed for at kommenterer opslag og se 
billeder mm., gælder det, at man gerne må have 
portrætbilleder af børn uden tilladelse fra forældrene. 
Omvendt gælder det en åben/offentlig gruppe. Her skal 
man ed portrætbilleder af børn, have tilladelse hver 
gang fra forældrene. En side på facebook eller et andet 
sted på nettet er offentlig, hvis der er mere end 500 
mennesker, der har adgang til den. Er der under 500, er 
det en lukket gruppe. Men et stævne, er en lukket 
gruppe. 
 
Vi tænker at det er godt nok med en mundtlig tilladelse 
fra forældrene, hver gang vi skal bruge et 
portrætbillede, og at en skriftlig tilladelse ikke er 
nødvendig. Ellers er det en god idé at informere 
forældre og klubmedlemmer at der bliver taget billeder 
til facebook-siden og til hjemmesiden. I 
velkomstbrochuren skriver vi, at vi tager hensyn, men 
at vi gerne vil have situationsbilleder på hjemmesiden. 
 
Persondataloven ift. medlemssystemet: 
Navn, email, adresse osv, må ikke offentliggøres.  
 
Hvad kan DGI hjælpe med: 
Ellers handlede mødet også om, hvad DGI fortager sig. 
De har nogle gode tiltag vedrørende trænerkurse. 
Desuden kan de hjælpe med organisationsarbejde, 
almen foreningsdrift, skat og moms, ændring af 
vedtægter og juridisk hjælp. 
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4.     Opfølgning på i gang 
værende tiltag (ref 
punkt 3 og 4 fra sidst 
Medlesmsystem! 
 
 
 

 

Kim vil gerne overtage kassererposten og dermed også 
medlemsposten. 
 
Medlemssystem: 
Kim fortæller at det var et stort arbejde at importere 
medlemmerne til systemet. Men nu er de der og det 
virker. Der er opdeling ift. aldersgruppe, graduering og 
hold.  
 
Man kan sende fællesmail rundt. Det er dog ikke alle 
medlemmer der er på medlemslisterne, så vi skal sikre 
os, at alle kommer ind i systemet og at det er de rigtige 
der får mails.  
 
Opkrævning: Vi kan fortsætte med to betalingsterminer 
som kører over PBS, men man kunne evt. droppe dem 
og så bare have et. Hvis der er nogen, der smutter, 
træner de gratis i et år, i mens vi kører systemet ind. 
Man kunne evt. droppe de to terminer. Folk har fåret 
nye medlemsnumre, så folk skal ikke indbetale på et 
gammelt medlemsnummer. Så vi skal have kontaktet 
nets og forklare dem at vi er i gang med at give folk nye 
numre. Kim kontakter nets/PBS.  
 
Udstyrskonto: Medlemssystemet kan godt holde styr på 
indbetaling og opfølgning vdr. stævne, mærker, 
grundlæggende udstyr, tandbeskyttere og bælter osv. 
Der bliver tilsendt en faktura og gebyret er på 400 kr. 
Vi kører videre med de gamle betalingsblanketter indtil 
de nye kommer op og køre. 
 
Vi lægger gebyr på 10 kr. pr person ved hver 
opkrævning, da PBS opkræver ca. 8 kr. for hver gang.  
 
Det bliver også sådan, at folk selv kan melde sig ind i 
klubben via et login fra hjemmeside. 
 
Kontoplan: 
Kim fremlagde kontoplan – se udkast. 
Bestyrelsesmedlemmerne kan komme med ændringer, 
hvis der er noget der mangler eller ikke stemmer.  
 
Bilag: 
Der skal være en opstramning ift. bilag mht. regnskab. 
Der skal være kvitteringer, så man kan se, hvad 
pengene er gået til. På bilagene skal der stå, hvad 
pengene er gået til.  
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  Ny hjemmeside: 
 
Ann kom med et udkast til en ny hjemmeside. 
Programmet Wordpress gør hjemmesiden levende, da 
alle kan lægge noget ind på hjemmesiden. osv. 
 
På hjemmesiden skal man kunne se:  

- Pris  
- Hold 
- Fere links, der bliver en del underlinks, 

mulighed for at gå facebook  
- Mulighed for tilmelding 
- Side med info om at man kan træne Aikido og 

der også et link, som fører én videre til aikido-
hjemmesiden. 

-  Logo op i hjørnet? 
- Nyhedsbrev, som bør opdateres konstant.  
- Pensum. 
- Nye billeder med de medlemmer der er i 

klubben nu. (Husk at sige til fotografen at 
billederne også skal bruges til hjemmesiden). 

 
 
Billeder må ikke lægges på hjemmesiden, da den er 
offentlig, medmindre vi laver et login, hvilket er 
unødvendigt, da vi bruger facebook.  
 
Det overordnede design, som Ann har lavet er fint. Man 
kunne eventuelt tilføre en overskrift øverst, hvor der 
står Silkeborg Karateklub, så hurtigt kan se, hvad det 
er. 
 
Der bør læses korrektur, så det ikke er sjusket. 
 
Fotografering:  
 
Det bliver Bjarne som Michael kender, der skal stå for 
fotograferingen. Der er sat 1 time af til Aikido, cirka 1,2 
time til opsætning og kørsel, 10 timer til redigering. 
Det koster 280 kr. pr. time plus moms. I alt bliver det 
ca. 15 timer for 4500 kr (vi skal have det på regning).  
Ann og Barne ringes ved i august mdr.  
 
Husk at sige til fotografen, at billederne også skal 
bruges til hjemmesiden. 
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  Fotografering af bestyrelsen og trænerne: 
 
Billederne tages ved Søren, som har et hjemmestudie. 
Billederne af best.medl. tages ved næste 
bestyrelsesmøde. Trænerne kan aftale deres 
fotografering med Søren. 
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5.      Info fra Dansk 

wadokai V. Ann 

Ann og Lars var med til Wadokai - mødet i Henning: 
 
Århus Karateklub har Henning undervist børn og unge 
mennesker med fysiske handicap gennem en fond på 
eget initiativ. Det er ikke i klubregi/Dansk Wadokai 
regi. Det er hans måde at give noget af sig selv, hjælpe 
til i samfundet. Hvis vi bliver kontaktet af nogle 
grupper, kan vi henvise dem til Henning. 
 
Pensum: Der kommer et nyt pensum, som arbejdes med 
i 1 – 1,5 år arbejdes. Der kommer et pensum til 
Dangrader, et dan-appendix og et kyu-appendix. Når 
man har fundet ud af om den version der afprøves nu 
også fungerer, tilføjer man kyu og dan tingene. 
 
Arrangementer: 

- Thorsø – lejr sidst i okt.  
- Hammel karateklub afholder fællestræning 25. 

januar. Måske kommer der flere 
fællestræninger. 

- DWK. 4 kyu og op efter med deltagelse af højt 
graduerede. 

- Forår 2014, Hado – lejr, formegentlig i marts, 
Rødover regi. 

- Standardiseringsseminar. Der er muglighed fot 
at det afholdes 2 gange om året, men det vides 
ikke, hvornår det bliver endnu. 

 
DWK har 15.000 kr.at gøre godt med. 
 
Regelsæt ift. graduering:  
DWK lavede en seddel, hvor det fremgik hvilke krav der 
var til den der skal forestå gradueringerne, som de 
forklarede under mødet.  
 
De er i øvrigt mange som smider forældrene ud under 
gradueringerne. Mange oplever at børnene faktisk kan 
koncentrere sig bedre. Måske skulle vi også gøre det ved 
de øvede børn. Skal vi også gøre det ved de voksne? 
Tilskuerne skal være ordentlige og ikke snakke. Der er 
andre klubber, som også oplever at det kan være 
besværgeligt med tilskuere under gradueringen. 
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6.  Fordeling af kendte 
opgaver og mail 
ansvar. 

Der er muligvis ikke behov for at opgaverne bliver 
fordelt, da de bliver fulgt op på. 
 
Måske burde trænerne selv kunne svare på de mails, der 
vedrører dem og træningen. Så de ikke er afkoblet. Som 
det er nu svarer bestyrelsesmedlemmerne på mailsene. 
Vi opretter 4 nye emailadresser, som folk kan skrive til. 
Kim og Charlotte på Aikido-adressen, Christina og 
Annabel på øvet børnetræning, Lars på Mini Turtles og 
Ole og Lars på voksne. 
 
Våbentilladelse: 
Våbentilladelse er på plads og den skal fornyes hvert år. 
 

 

7. Trænings tidspunkter 
og bælte grader for 
næste halv år. 

 

- Lars har et møde med alle trænerne efter 
sommerferien. Han taler for at alle øvede børn 
tager en voksengraduereing.  

- Der kommer ikke nogle ændringer i 
træningstidspunkter.  

- Lars komme ind på det øvet børnehold.  
- Ann tager børne – begynderholdet/Mini Turtles.  

 

8. punkter til næste 
møde. 

Forsikring: 
Forsikringen, som Dansk Karateforbund tilbyder, er 
muligvis værd at kigge på. Men måske er det op til den 
enkelte at bestemme hvordan man vil forsikres. Michael 
må fremlægge det og rundsende police og info om det. 

 

9. Opfølgning på 
karantæne. 
 

Der blev lagt op til at Dan Kaa selv skulle komme igen 
efter sommerferien. Han vil ikke kunne undervise, da vi 
ikke ser ham som træner længere, så det vil kun være 
som udøver. Ann skrev til ham fornylig, men har ikke 
fået svar. Dan har nemlig stadigvæk en nøgle. Vi burde 
give ham en besked, sige nu er tiden er gået og du er 
velkommen igen. Ann skriver en mail til ham, som 
bestyrelsesmedlem. Hans datter Liv træner stadigvæk i 
klubben og tackler det rigtig flot. 
 
Bill mener ikke at Dan kan komme og træne Aikido i 
karantæne-perioden. 
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10 
 

Eventuelt. 
 

Børneattester: 
Vi skal have børneattester på dem der træner. Og 
tidspunkter for hvornår de skal fornyes, skal også 
lægges ind i det nye system.   
 
Kontingent: 
Umiddelbart er der ingen grund til ændring af 
kontingent. Vi har lige ændret det. Kun hvis vi beslutter 
at en have en forsikring, hvor en forsikring altså er en 
del af pakken, når man træner i klubben. 
 
Nøgleoversigt: 
Vi har en nøgleoversigt et sted og den kan føres ind i 
kartoteket. Hvis vi mangler nøgler, skal vi sikkert betale 
for en ny lås. Lars tager ansvaret for nøglerne indtil Kim 
sætter det ind i systemet. Send en fællesmail ud til alle 
og hør om de ligger inde med en nøgle. 
 
Prøvetræning: 
Vi har 2 ugers prøvetræning. 
 
Medlems – loft på hold 
Det kan være for meget for træneren, hvis der er for 
mange på holdene. Det kan også mærkes på 
undervisningens kvalitet. Derfor kan der max være 20 
pers. på et hold. Vi lukker af ved 20 medlemmer og 
ellers er det op til træneren at vurdere og tage 
beslutning om hvor vidt der er plads til flere. Vi lave en 
venteliste, som træneren står for. 
 
Tilmeldinger til arrangementer: 
Når træneren er færdig med tilmeldingerne, 
indberetter han til kasseren hvilke medlemmer, der 
deltager i hvilket arrangement. 
 
Bestyrelsesmøder penge:  
Vi har 200 kr. til at købe morgenmad 
 

 

 


