Silkeborg Karateklub
Dagsorden
Møde

Bestyrelses møde Silkeborg Karateklub

Dato

19. 04. 2015 - kl. 12.30-15.15

Alle indkaldte personer

SKK´s bestyrelse

Fraværende

Aller var tilstede

Afholdes hos

I Klubben

Dagsorden

Referat

Opfølgning/aftaler

1.

Gennemgang af ref.
fra sidste møde.

2.

Opfølgning/status på i
gang værende tiltag,
eller nye ideer og
tiltag:

Vi skal have opdateret vedtægterne med de nye
vedtægtsændringer fra generalforsamlingen.
De opdaterede vedtægter skal op på
hjemmesiderne.

Lars følger op
omkring forslag 9.

Medlemskab af DAF
og Danish Aikikai

Charlotte undersøger forbundene og medlemskab,
da Aikido måske ikke behøver at betale dem
kontingent, da de er så.

Charlotte kontakter
Aikido – forbundene.

Dokument vedr.
tilskud
Promovering

Christina sender dokument vdr. m. underskrift fra
Ole til Karina.

Christina sender det
til Karina.

- Forslag om at stå på torvet og træne.
- Karate: få plakater oppe i hallerne.
- Aikido:skal ud og være synlige og hænge
plakater op.
- Træningen mere socialt: makkerøvelser med
mere kontakt.
- Aikidotræning mm. af karateholdene.

Anna – Bell spørger
halinspektøren mht.
hvor man må
hænge plakater op,
størrelsen og hvad
reklamering på
skærmen,

Søren og Charlotte
sender info til
Theresa, så hun kan
opdatere dem og
sender dem ud
senest søndag.
Bestyrelsen
godkender dem
inden de bliver sendt
videre til Ann og
Brian.

Kristan tog kontatkt
til ham på mail
under mødet.
- Fællesstævne for børn og voksne: Vi sørger selv
for det, hvor det bliver et slags hyggestævne med
kage.
Vi kan låne et lokale på Sørens skole.
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Det vil være godt for både børn og trænerne at
lære det.
Vi kunne spørge Kennerh, som kan give lidt
undervisning i det at være dommer osv.

3.

Klub sponsor
dankort.

4.

Indkøb.
Er der noget vi
mangler?

Vi venter lidt med at tage kontakt til århus
Karateskole, som vi ellers havde i tankerne, for at
samarbejd med dem om et stævne. Vi prøver det
lige af lokalt/i klubben først.
Medlemmerne skal registrere sig.
Karina aktiverer klubben.
Isposer v. falck
Forældrerum:
• Kaffemaskine med kapsler og et køleskab
med fryser:
• En kop kaffe skal koste lidt.
• Prisleje for kaffemaskine: Max 700 kr.
• Prisleje for køleskab/fryser: 11-1200 kr.
• Kristian går videre med sofaer og forældrerum, hvor sofaerne kommer tilbage til
rummet i løbet af sommerferien.
Den ene propel virker ikke.
MobilePay skal oprettes:
• Søren har en gammel mobil, klubben kan
bruge.
• Abonnemnt/osv skal gerne være noget
uden månedlig udgift.
Gier til trænere

5.

Trænings planer og
tider er der ønsker om
ændringer?

Christina tager
kontakt til Lars.
Lars venter med at
ringe til Lene i Århus
Karateskole for høre
dem om et evt.
samarbejde.
Christina forfatter
det og sender info
ud til medlemmerne.
Søren køber isposer.
Anna-Bel og Kristian
undersøger
kaffemsakine og
køleskab/fryser.
Kristian og Anna-Bell
kigger på propellen
og kigger på, hvad
der er af nye ting.
Kristian og Anna-Bell
kigger på
MobilePay.

Søren tager sig af
bestilling af gier

Børn der er 7 år må vente med at komme på Mini
Turtles.
Charlotte kommer på trænerteam-facebook
gruppen og mailen.

6.

punkter til næste
møde.

Morten melder tilbage ikke hurtigt nok tilbage i god
nok tid. Han kan give besked på trænerteamfacebook.gruppen.
Klubben sponsoreret af sosu – fysioterapeuter?
• Christina får Ann til at give mere info om
det.

Søren giver besked til
Morten.
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Arrangementer:
• Ekstra kamptræning/katatræning, som
ligger uden for den normale træning. Det er
en god idé at give info om det via
facebook. Gerne træning på tværs af
børrne – og voksenholdene, så det ikke
bliver så farligt at skifte fra børnehold til
voksenhold.
• Træning på tværs af karate-aikido.
• Vi opretter en google-kalender.
• Symbolsk betaling, så folk bliver forpligtet og
betaler ved tilmelding via MobilePay.

Vi skal koordinere og
planlægge disse
arrangementer

Oprydning af kontor

Anna-Bell tager Morten i hånden og de finder ud
af, hvad skal gemmes og hvad, der ikke skal
gemmes.

Anna-Bell og Morten
tager sig af
oprydning.

Diplomer

Diplomer skal op og hænge i klubben.

Stor-oprydning

Dato: Efter opstart af nye, d. 29. august kl. 10.00

Anna – Bell og
Kristian står for
ophængning af
diplomer. Charlotte
sørger for at skaffe
Lasses og Bills.
Der skal info på
facebook om
storoprydning.

Opdatering fra Karina

NETS har hun tjek på, opkrævninger er sendt ud til
Aikido. Hun vil også gøre det til Karate.

Hvordan kan man
holde på
medlemmerne –
Arrangementer

7.

1
0

Eventuelt

Budgettet godkendes på mail

Budgettet
vedtægter – punkt. 20

Licens-kontingent

•
•
•

Nye medlemmer vil først være dækket ffra
2016.
Licens-kontingent ift. Aikido – er de dækket?
Forældre vil gerne have info om det.

Søren kigger på det.
Theresa ringer til
fritids og
kulturudvalget.
Søren undersøger
om Aikido også er
dækket.
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