Silkeborg Karateklub
Dagsorden
Møde

Bestyrelses møde Silkeborg Karateklub

Dato

2. februar 2014 - kl. 10.00-12.00

Alle indkaldte personer

SKK´s bestyrelse

Fraværende

Michael

Afholdes hos

Charlotte, Falstersgade 1a, 2. sal, nr. 3

Dagsorden

Referat

Opfølgning/aftaler

1.

Gennemgangen af referatet fra sidst bruges som
dagsorden.
Notaterne fra generalforsamlingen er stadig ikke
fundet.

Charlotte leder
videre.

Gennemgang af ref.
fra sidste møde.
Gennemgang af ref.
fra generalforsamlingen?
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2.

Opfølgning/status
på i gang værende
tiltag:
a. Økonomi
styring/
medlemsliste

Vi skal have lavet en sammenkobling mellem
foreningsadministrator og NETS. Ann har nogle ting,
hun skal aflevere til Karina – Se Karinas mail om
kontingent og NETS.

Ann og Karina mailer
sammen om det.

b. Hjemmeside

Mht. opretning af mails til de forskellige, er der lavet
til Charlotte/Aikidoklubben. De andre har Ann ikke
kunnet få til at virke, da one.com har været i gang
med at lave noget om.

Ann kigger videre på
at få oprettet mails til
dem, der mangler.

c. Nøgler

Kristian skal kigge efter en rød mappe i en pose, Lars
en gang gav ham. Her fremgår det hvor mange
nøgler, der er skrevet for.
Måske kan vi have flere nøgler, men først skal vi
have styr på hvor mange, vi har.

Kristian kigger efter
rød mappe.

d. Ventelister,
potentielle
udøvere.

Søren kontakter
halbestyreren, når vi
ved hvor mange
nøgler, vi har.
Listen over nøgler
kommer op på
hjemmesiden.

Lars har talt sammen med de andre børnetrænerer,
og de vil oprette et nyt hold om torsdagen. Folk kan
skrive sig på en liste, hvis de vil flytte til
torsdagsholdet. Lars og Annabel kan tage
træningen om torsdagen.
Desuden vil Kristian også gerne være hjælpetræner
på børneholdene. Det kan han sagtens uden at
have været på et trænerkursus.
Frøja overtager Jeppes plads, da han har travlt.
En anden måde at komme omkring dette problem
er også at finde et nyt sted – se punkt 6

e. Holdopstart
på
hjemmeside

Holdopstart er kommet på hjemmesiden.

f.

Pengeskabet, der står på Lars’ kontor er ikke stort
nok. Der skal være plads til personfølsomme
oplysninger i ringbind.

Pengeskab

Lars kigger efter et
pengeskab.
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g. Takke til ude
frakommende trænere

Søren har ikke fundet takster endnu.
Jeppe og Morten har fået besked om det.

Søren finder takster.

3.

Børneinstruktørkurs
us

Theis vil komme til Jylland, hvis vi stiller med minimum
12. Men kan vi få dispensation for Frøja, Joakim,
Christian og evt. andre som ikke er gamle nok til at
deltage? Indtil videre har vi i alt 11, der gerne vil
deltage: Kristian, Lars, Christina, Annabel, Frøja,
Joakim, Jan, Simon, Ann, Charlotte og Mathias.

Søren kontakter Theis
og hører ham ad
omkring dem, der
ikke er gamle nok,
plus finder en dato i
løbet af foråret.

4.

Forsikring, vi
mangler mere
dybdegående info
(Michael).

Karina har ikke sendt info til Dansk Karateforbund,
og hun har heller ikke tegnet licens, da hun ikke har
fået besked på det endnu.
Kontingentet stiger med 50 kr. pr halve år.

Ann giver Karina
besked om
forsikringen og at
kontingentet stiger.

Vi skal finde ud af hvornår, man som medlem er
dækket. Har det betydning, hvis man melder sig ind
midt i en sæson? Vi skal informere medlemmerne
om det, der skal et link på hjemmesiden.

Ann laver ny
velkomstfolder hvor i
der står info om
forsikringen og
kontingentstigningen.

Indkøb.
Udstyr til Aikido

Charlotte er næsten klar med det.

Charlotte kigger
videre på det.

Dekoration af Dojo.

Der er kommet forskellige forslag.
Ann kan få dekorationer billigt via sit arbejde, og
kan tage prøver med, med forskellige materialer.
Diskussionen om indretning af dojo fører os videre til
diskussionen om, hvor vidt vi skal finde et nyt sted –
se punkt 6.

Kristian kigger på det
i vinterferien.

Nyt træningssted.

Vi har taget beslutningen om, at vi vil finde et nyt
træningssted. Vi søger efter noget, der giver
mulighed for bedre plads, flere hold samtidigt,
omklædning (behøver ikke at være fancy), toilet.

Lars og Søren finder
ud af, hvor står vores
dojo er.

Vi skal finde ud af hvor meget plads vi har brug for,
så vi ved, hvor meget tilskud vi kan få af kommunen
for en given kvadratmeter.

Søren kontakter
kommunen og hører
om tilskud.

5.

6.

Vi skal finde sponsorer.
7.

Betaling´s størrelse
ved indmeldelse
midt i sæson.

Kontingentet bliver hævet med 50 kr. pr halve år
pga. forsikringen – Se punkt 4.
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8.

punkter til næste
møde.

Ekstra møde inden generalforsamlingen, hvor regnskab
gennemgås.

9.

Eventuelt.
a. Legat.

Viktors mor er glad for klubben og vil gerne give et
legat.

Lars hører hende om
det.

b. Nye ting til
førstehjælpska
sse.

Michael fra Aikidoklubben kan skaffe bandage osv.
til førstehjælpskassen. Vi er også løbet tør for:
Isposer, bandage, sportstape (forsk. bredde) og
plaster.

Charlotte hører
Michael om hvad,
han kan skaffe.

c.

Stævne.

d. Klubevent,

10
.

Næste
bestyrelsesmøde
møde.

Der er kampstævne d. 22. februar.
Klubevent med ekstratræning af Karate og Aikido.
Lars udvikler
Klubben skal tjene lidt på det, ikke voldsomt.
arrangementet og
Mad: Sandwich, kaffe, kage osv. Måske vil Lars’
sørger for mad.
kone lave sandwich.
Det er ikke alle, der kan komme med. Vi sætter en
grænse ved en bæltegrad.
Tidspunkt: Om foråret.
I første omgang holder vi det til Karate og Aikido, og
først senere kan vi udvide det med Judo, Yoga osv.
Næste møde bliver d. 2. marts kl. 10.00-12.00 på
Lars’ arbejde på Glarmestervej 16 A, 8600 Silkeborg.
Muligvis vil det blive nødvendigt med et ekstra
møde inden generalforsamlingen, hvor regnskabet
gennemgås.

Silkeborg Hallerne | Ansvej 112, kld. Hal B |8600 Silkeborg http://www.silkeborgkarateklub.dk/
Kontakt SKK@SILKEBORGKARATEKLUB.DK

Side 4 af 4

