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Silkeborg Karateklub 

Dagsorden 
 
Møde Bestyrelses møde Silkeborg Karateklub 

 
Dato 5. maj 2013  -  kl. 1.00-13.0 

 

Alle indkaldte personer SKK´s bestyrelse  

Fraværende Charlotte 

Afholdes hos Søren 
 

Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 

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

  

2. Konstituering af den 
nye bestyrelse. 

Se Liste  

3. Gennemgang, hvad 
har vi gang i lige nu. 

Medlemsregistrering: 
Kim har brug for en opdaterede liste med 
Navn, adresse, mail og mobil på bestyrelsesmedlemmer. 
 
Kim har brug for en opdaterede medlemsliste 

Ann  
 
 
 
 
Ann sender asap 

4.     Hvad vil vi gerne have 
gang i den nærmeste 
tid. 

- Medlemsregistrering  

- Ny hjemmeside i WordPress 

- Brev til forældre vedr. fotografering, da 
forældre skal give tilsagn 

- Fotografering af træningssituationer 
  

- Fotografering af bestyrelse og trænere 

- Oprydningsdag den 11. august kl. 10-15 

- Der er ytret ønske om et billede af 
grundlæggeren, som kan bæres ud i Do-jo’en 

- Udarbejdelse af blanket til kørselsgodtgørelse 
til udefrakommende trænere 

Kim, deadline uge 23 
Ann 
Ann 
 
Søren prøver kvalitet 
asap 
Ann 
Alle 
Jan 
 
Ann 

5.      Fordeling af kendte 
opgaver og mail 
ansvar. 

- Hjemmeside, WP 

- Information vedr. forsikring af trænere 

- Information vedr. våbentilladelse 
 

Ann 
Michael 
Michael 

6.  punkter til næste 
møde. 

 

Punkt 5 udsættes til næste møde.  
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Silkeborg Karateklub 

Møde Bestyrelses møde Silkeborg Karateklub 
 

Dato 5. maj 2013  -  kl. 1.00-13.0 
 

Alle indkaldte personer SKK´s bestyrelse  

Fraværende Charlotte 

Afholdes hos Søren 
 

7. Eventuelt. Debat vedr. aflønning af trænere udefra: 
Vi diskuterede, hvad holdningen er til at vi ”aflønner” 
trænere, der kommer flere gange og trænere ude fra 
(primært med henblik på Michelle fra Hammel). 
Holdningen er, at vi gør brug af mange frivillige 
trænere og hjælpetrænere, som vi ikke aflønner. 
Derfor skal vi heller ikke aflønne andre trænere, blot 
fordi de kommer udefra. Vi har dog besluttet at dække 
kørsel fra Hammel til Silkeborg i henhold til statens 
afgifter. Det er dog lovligt at give en flaske vin eller et 
stykke chokolade ved gentagne træningsarrangementer. 
 
Ann skal med Lars til Mini Turtle træning, hvor hun vil 
tjekke og fordele indbakken på kontoret 
 
Lars tager med Ann til møde i DWK, hvis han kan. 
 
Graduering af MINI TURTLES: den 17. JUNI 
 

 

  Info på hjemmeside:  
Pensum, referat, notits vedr. farlig sport, ordensregler 

 

  Træning: 
Lars har talt med Ole vedr. en lidt anden tilgang til 
træning. Vi skal være bedre til at hjælpe hinanden. 
Træning af alle Pinan-kata til især de lavere grader, så 
der kan opbygges en fortrolighed og øget forståelse til 
de højere kataer. 
 
Morten har udarbejdet en træningsplan for mandage, 
som man kan vælge at benytte. Lars arbejder på støtte 
fra Hammel og Kim til en mere fast mandagstræning  
 
VIGTIGT!!! At de unge trænere også øver højere 
grader kata med deres børn. 

 

    

Bilag til punkt   - Sørens noter 
Ad 3. der arbejdes på ny hjemme siden indtil den er klar vil jeg gerne at den gamle opdateres med den 
nye bestyrelse og link til det nyligt reviderede pensum. 
Ad 4. Noget af det er skal styr på hurtigst muligt er vores medlems lister og regnskaber, er der behov for 
yderlige støtte/indtastnings lakajer?. 


