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Referat – bestyrelsesmødet d. 2. marts 2014
Fraværende: Kristian
Afholdes hos: Lars’ arbejdsplads, Glarmestervej, 8600 Silkeborg
1. Regnskab
Foreningsadministrator bliver koblet sammen med NETS. Så kan vi bedre holde styr på, hvem der har betalt
og ikke har betalt.
Forslag: Koble mobil på, så man kan betale mobilepay.
-

De forældre, der har smartphones kan betale direkte.
Vi kunne lave en indføringsfase. Hvis ikke man har en smartphone, kan man ikke bruge det og må
selv skaffe sig udstyr.
Arrangementer kommer på udstyrskonto, så man kan betale via mobilepay.

2. Forslag om vedtægts ændring (med henblik på at færre skal skrive under på bank adgangs
ændringer.)
Vi skal have fundet de nyeste vedtægter.
3.

Gennemgang af ref. fra sidst, herunder opfølgning på igangværende tiltag.

Generalforsamling:
-

Dato: d. 24. april kl. 19.00-21.00.
Ann booker lokale og laver udkast til indkaldelse.
Forslag skal ind en uge før. Og bestyrelsens forslag skal ud sammen med dagsordnen.

På dagsorden for generalforsamling:
-

Vi vil finde et nyt sted. Vi skal have trænernes besyv med. Vi de træne flere end 10?
Vi skal have medlemmerne med i det. Der kommer formegentlig en kontingent forøgelse.
Vi skal have noget konkret på bordet. Når vi fremlægger noget på en generalforsamling, skal det
være konkret, så er det nemmere at forholde sig til for medlemmerne og også få opbakning til at
flytte.

4.

Fastsættelse af kriterier for lokale søgning; pris, placering, m2, adgangs muligheder, etc.

Vores nuværende dojo er cirka 97 m2.
Lokale-ønsker:
-

Dobbelt størrelse: 200 m2 + kontor, kantine, toilet, omklædning. Alt andet over ud over det, vil
være super.
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Pris:
-

Vi forventer en kontingentstigning, når vi flytter.
Kommunen betaler 65 % af vores udgifter.
Vi undersøger stedet lige ved Shell, og ringer til Nybolig erhverv.

5. Tilskud til trænere og hjælpetrænere
Hvordan giver vi tilskud til trænere og hjælpetrænere?
-

I stedet for at finde ud af, hvem der skal have tilskud fra gang til gang, laver vi en standard-ting.
Vi kunne give noget, som giver klubben noget igen. Det kunne være diverse kurser.
Gi, hvor der står træner på. Det har en signal-værdi til omverden.
Kurser giver trænerne og klubben noget.

Priser for diverse kurser:
-

Thorsø: 350. - Vi betaler for både trænere og hjælpetrænere.
Rødovre: 400. - Vi betaler for trænere og hjælpetrænere.
Standardiseringskursus: 100. - Vi betaler for trænere og hjælpetrænere.
Sverige-lejr: Prisen er 900 kr. - Rejsen betaler trænerne selv. Vi betaler for trænere og kun en tur
om året.
Aikidopåskelejr: cirka 1200 kr. - Vi betaler for trænere.
Aikidolandslejr, Odense lejr: 400 kr. - Vi betaler for trænere.

Træneres og hjælpetræneres tilskud:
-

Hjælpetrænere: Vi betaler for kurser i Danmark og træningsdragt.
Trænere: danske kurser, en træningsdragt og en tur til Sverige en gang om året.

Vi skal overveje om der er nogle af trænere, der i virkeligheden ikke har tiden til det og derfor være
hjælpetrænere i stedet.

6. Træning af børnehold
Opfordring til trænere og hjælpetrænere på børneholdene:
-

Der burde være to, som står for træningen på børneholdet.
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7. Forsikring
Karate-licens:
-

Folk, der kommer løbende kommer med i forsikringen inden februar.

8. Falck-abonnement
Falck opsiges.
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