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Fraværende Ingen var fraværende  

Afholdes hos Jan, lindevænget 111  

Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 

1 

 

 

 

 

 

 

Gennemgang af ref. 
fra sidste møde. 
 
Gennemgang af ref. 
Fra general-
forsamlingen? 

Referat fra sidste gang: Der er en udmeldinger 

fra Dan Ks udmelding, som skal rettes 

 

Noterne fra generalforsamlingen er endnu ikke 

fundet af Charlotte 

 

 

 

Charlotte kigger 

videre efter noterne 

http://www.silkeborgkarateklub.dk/
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2 Opfølgning/status på i 
gang værende tiltag: 

a. Økonomi 
styring/ 
medlemsliste. 
 

b. Hjemmeside 
 
 
 
 
 
 

c. Nøgler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Ventelister, 
potentielle 
udøvere. 

 

 

a: Karina mangler få løser ender, men det varer 

ikke længe, før det er klar. 

 

 

b: Ser mere frisk ud. Alle bliver oprettet som 

brugere, så alle kan være med. Den bliver 

dermed mere dynamisk. Man kan opdatere 

hjemmesiden med diverse nyheder og 

arrangementer. Kontingentet er blevet rettet. 

Der skal tages billeder af de sidste trænere og 

bestyrelsesmedlemmer.  

 

c: Vi snakkede sidst om, at Kim skulle sende en 

mail ud til medlemmerne, for at høre, om de 

har en nøgle liggende, men det bliver ikke til 

noget. Vi har ti nøgler, men mangler én. Vi kan 

ikke komme i tanke om, hvem der skulle have 

den sidste. I en rød mappe, er der et 

nøgleskema, som Lars lavede. Den gav han 

videre til Kristian. Kristian vil kigge efter den, så vi 

kan få helt styr på, hvor mangle nøgler vi 

egentlig burde have. Vi skal have alle, der har 

en nøgle til at skrive under på, at de har den. 

Søren laver enten  en seddel, hvor man kan 

skrive under, eller gør sådan, at det bliver en 

del af medlemssystemet. 

 

d: Mini Turtles: Ann mener, ikke der skal flere 

børn til. Her arbejder de koncentreret med 

pensum, derfor giver det mere mening, de nye 

stater efter jul. Men der er plads til nye. 

 

Voksenhold: Her gælder det samme som ved 

Mini Turtles. Det er bedst de nye venter til efter 

jul med at starte. 

 

Øvede børn: Lars mener, holdet er proppet. Der 

rykker tre op fra Mini Turtles til Øvede børn plus 

de mulige nye til holdet. Det høje antal kan 

også mærkes på børnenes udbytte af 

træningen, den ikke så god. En del af dem er 

ikke klar til graduering.  

 

En løsning kan være, at stoppe for nye 

tilmeldinger. Ellers kan man oprette et til øvet 

børnehold, hvor man kan lave en opdeling ud 

fra alder eller kunnen.  

 

 

 

a. Karina arbejder 

videre med det 

 

 

b. Ann arbejder 

videre på 

hjemmesiden 

 

 

 

 

 

c. Kristian kigger 

efter den røde 

mappe. 

Søren laver en 

seddel til 

underskrifter. 
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. 

Ventelister, potentielle 
udøvere - fortsat 
 

Det nye øvede børnehold kunne starte torsdag 

kl. 17.00-18.45 eller tirsdag kl. 17.00-19.00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmeside - info 

Dem der henvender sig før sæsonstart kan 

kigge på hjemmesiden, og finde ud af, hvornår 

der er opstart. 

d. Lars fremlægger 

forslaget for de 

andre trænere for 

øvet børnehold, 

hører deres mening, 

og de finder 

sammen ud af, 

hvordan det er 

smartest at opdele 

holdet, og hvornår 

det nye hold skal 

ligge. De vender 

tilbage med et 

referat af deres 

beslutning. 

http://www.silkeborgkarateklub.dk/
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Forsikring, vi 

mangler mere 

dybdegående info 

(Michael). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael har kontaktet Dansk Karateforbund. På 
deres hjemmeside kan man finde mere info om, 
hvad man skal gøre. Her kan man overføre 
medlemskartoteket. For at få en forsikring, skal 
man også have en licens, som også giver adgang til  
diverse kurser. Prisen er 500 kr. fra klubben og 100 
kr. for hvert medlem om året. Forsikringen dækker 
op til 9000 kr. 
 
Alle, både trænere og medlemmer,  bør være 
indbefattet af forsikringen. Det sættes i værk fra 
januar, hvor vi hæver kontingentet med 100 kr.   
 

Vi skal hæve 
kontingentet med 
100 kr. pr. 1. januar 
 
Karina skal sende 
info til Dansk 
Karateforbund og 
tegne licens for hele 
klubben og for det 
enkelte medlem. Lars 
tager kontakt til 
Karina. 
 
Ann sørger for, at 
info om forsikringen 
kommer til at stå på 
hjemmesiden.  

4

.     

Indkøb. 

Udstyr til Aikido  

 

Dekoration af Dojo. 

 

 

Ok op til 3000 kr. 
 
 
Dekoration udsættes 

Charlotte går videre 
med det 

5

.      

Tilskud til Sverige 

lejer, hvem/hvor 

meget. 

 

 

 

 

Vi vurderer om vi giver disposition fra situation til 
situation. Fem spørger om tilskud, de fire af dem 
er trænere. Prisen for lejren er 900 kr. plus 
transport. Vi giver til instruktørerne, men kun for 
lejren ikke for transport.  

 

6

.  

Betaling´s 

størrelse ved 

indmeldelse midt i 

sæson. 

Man betaler kontingentet som normalt ligegyldig 
hvornår, man starter op.   
 
Indmelding på Aikidoholdet: Vi kan frit sætte en 
pris, eller måske dele kontingent op.  

 
 
 
Charlotte snakker 
med Aikidotrænerne 
om det 

http://www.silkeborgkarateklub.dk/
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punkter til næste 
møde. 

Indretning af dojo 
 
Fotograf, som skal tage billeder i klubben. Vi får 
ikke brug for det alligevel. Vi giver ham en 
tilbagemelding om, at vi ikke har brug for det. . 
 
 
 
Trænerkurser for trænere fra cirka 15 år. Simon er 
interesseret.  
 

 
 
Michael sender 
kontakt-info til Ann, 
og Ann tager kontakt 
til fotografen og 
sender ham en mail 
 
Søren tager sig af det 
og kontakter Tejs 
Damkjær Ravnsbæk 
Larsen fra Dansk 
Karateforbund. 

http://www.silkeborgkarateklub.dk/
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Eventuelt. 

 
Pengeskab 

Der er nogle papirer, der giver mening at have 

nede i klubben.  

 

Børn der forstyrrer træningen 

Nogle af børnene forstyrrer træningen på det 

øvede hold. Alle trænere bør tage en snak 

med  forældrene. Konsekvensen er, at de ikke 

kan fortsætte med at gå til karate. Kulturen på 

et hold er vigtig. En måde at få skabt en god 

kultur er ved at nå ud til alle. Derfor kunne en 

idé være at  tage en snak med alle børnene 

og forældrene. ' 
 
Graduering af øvet børnehold 
Der er mange øvede børn, som skal til 
gradueringen. Det kommer til at foregår over to 
gange. 
 
Udefrakommende trænere og en takke-betaling 
Det er helt fint, vi giver dem en takke-betaling.  
 
Vi giver også klubbens trænere tilskud, hvis de 
kører langt for at komme hen og undervise. Vi må 
lige snakke med Jeppe om det, da han kører langt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trænermøde 
Vi giver ikke forplejning til trænermøde.  
 
Sodavand i klubben 
Vi skal have salg af sodavand i klubben. Det kan 
ikke køre som en del af klubben, evt. kioskvare 
skal være adskilt fra klubben.  
Vi køber noget ind, så man kan købe det i klubben. 
Michael finder ud af det og sørger for det. 
 
Tilskud til fællestræning 
Vi giver tilskud til fællestræning. 
 
 
 

Lars har en på sit 

arbejde, som han 

tager med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Søren finder ud af, 
hvad man gør i det 
tilfælde. Finder ud af 
takster, og høre 
Jeppe hvad, han 
mener om det. Det er 
mest fair, hvis det 
ikke bliver at fast 
beløb, men det bliver 
udregnet alt efter 
hvor meget, han 
kører. 
 
 
 
 
 
 
Michael står for at 
købe ind, så man kan 
købe det i klubben. 

http://www.silkeborgkarateklub.dk/
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 Næste møde Næste møde afholdes ved Charlotte, d. 2. februar 
kl. 10.00, på Falstersgade 1a, 2. sal, nr. 3. 8600 
Silkeborg   
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