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Afholdes hos
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Dagsorden

Referat

Opfølgning/
aftaler

1.

Konstituering af den
nye bestyrelse

Karina Sørensen: Kasserer
Søren Sørensen: Formand
Charlotte Marie Thinggaard: Sekretær
Christina Schultz: Næstformand
Theresa Chili Bjarnø: Meningt medlem
Kristian Knap: Meningt medlem
Anna-Bell Betzer: Meningt medlem

2.

Gennemgang, hvad
har vi gang i lige nu.

Vi fortsætter samarbejdet med Karina, hun får
kassererposten. Og vi skal have fornyet
kontrakten med hende.

Vi skal have fornyet
kontrakten med
Karina.

Karina er ved at få aktivitets-tilskud i hus til
klubben.
For at kunne det, skal hun bruge referat af
generalforssamlingen og det stiftende
bestyrelsesmøde, samt årsregnskabet 2014
underskrevet.
Ud over det skal hun have tilskuds-dokumentet
underskrevet. Her mangler vi kun Oles
underskrift.

Charlotte sender
ref. af
generalforsamlinge
n ud til
godkendelse af
bestyrelsen. Plus
sender det og ref.
af stift. best. samt
årsregnskabet til
Karina, så hun har
det i morgen d. 31.

Samarbejdet med
Karina
Aktivitetstilskud

Christina tager
dokumentet vedr.
tilskudsøgning med
ud til Ole, som kan
underskrive.
Derefter sender hun
det til Karina i
morgen d. 31.
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3.

Hvad vil vi gerne
have gang i den
nærmeste tid.

4.

Fordeling af kendte
opgaver og mail
ansvar.

5.

punkter til næste
møde.
Ideer og forslag

DGI - Sponsor dankort

Vi drøftede formanden og bestyrelsens arbejde.
Søren blev formand grundet sit kendskab til
bestyrelsesarbejde. Men da der er en del, som
ikke kender så godt til det, kommer han til at
inddrage resten af bestyrelsen i det, så den får
større kendskab. Det gælder især også
næstformanden.
Ud over det, kommer hele bestyrelsesarbejdet til
at været et samarbejde, hvor vi hjælper
hinanden, så hele ansvaret ikke kun ligger hos
én. Vi følger op på hinanden og de aftaler vi
laver, så der er en god kommunikation og støtte.

Vi kommer hver især med ideer til det næste
bestyrelsesmøde, hvis vi har nogle, og sender
dem til hinanden i forvejen.

Næste
bestyrelsesmøde er
d. 19. april kl. 12.30 i
dojoen.

Karina har sendt info om DGIs sponsor dankort. Charlotte sender
det nåede vi ikke at drøfte, men tager det op på info om det videre
til alle
næste møde.

bestyrelsesmedlem
mer.
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Godkendte
En godkendt vedtægtsændringerne ved
vedtægtsændringer generalforsamlingen var, at Aikido Silkeborg
- indlydelse på
blev en del af Silkeborg Karateklub og at
Aikidograduering.

Vi kigger nærmere
på sagen.

Aikidomedlemmerne er medlemmer på lige fod
med andre medlemmer i klubben. I vedtægterne
står der, graduering skal foregå efter Dansk
Wadokai Karatedo’s regler og pensum for Kyugrader. Dette er ikke noget Aikidoudøvere kan
bruge.
Her er vi nok nødt til at ændre vedtægterne,
hvilket skal foregå på en ekstraordinær
generalforsamling.

6.

Eventuelt.
Vedtægtsændringer
godkendt ved
generalforsamlingen

Vedtægtsændringerne, som blev godkendt til
generalforsamlingen blev ikke udsendt 14 før
generalforsamlingen. Vi henviser til, det ikke
står nævnt som et krav i vedtægterne. Men
skulle det blive nødvendigt, kan vi holde en
ekstraordinær generalforsamling, hvor
ændringerne bliver godkendt.
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