
Referat af bestyrelsesmøde november 2017 
Dato: 18. november 2017 i VIC 
Deltagere: Susanne, Peter, Poul, Henrik 
 
Agenda: 
Økonomi  

 Økonomi 2017 Januar til September gennemgået. 

 Det ser ud til at vi kommer ud med et overskud på 10-15.000 kr. Årsag er delvis højere sponsorater 
samt mindre kørselsudgifter. 

 DKaF ændrer i 2018 regler for medlemskab. Bestyrelsen er enige om at vælge et C-medlemskab 
samt at tegne en ekstern tandskade forsikring. Vurderes igen ultimo 2018 mht. 2019. 

Generalforsamling 2018: 

 på valg er: 
1. Formand: Henrik   Modtager genvalg 
2. 1. Bestyrelsesmedlem: Susanne Modtager ikke genvalg 

 Før generalforsamling skal arrangeres møde med udvalg for at aftale aktiviteter i de respektive 
udvalg i 2018. Peter arrangerer. 

 Allan er pt. bortrejst og ikke nærværende for klubben. Vi er dog i bestyrelsen enige om at vi gerne 
ser Allan blive på posten i den valgte periode. 

Vedtægtsændringer 

 Der er enighed om at vi ønsker en vedtægtsændring der giver mulighed for valg af suppleanter til 
bestyrelsen. Skal være klar til generalforsamling 2018. Henrik forbereder. 

Træning/instruktører 2018 

 Poul vurderer behov for instruktører/hjælpeinstruktører. 

 For at bruge træningstiden mere effektivt, bør opvarmning så vidt muligt udføres med karate øvelser 
(f.eks. kata og lign.).  Det blev foreslået evt. at opvarme i et andet rum. 

 Vi har en udfordring med unge brunbælter i den sidste time. Det er relativt sent og de træner primært 
sammen med voksne. Vi blev enige om at se på evt. muligheder for at unge brunbælter kan træne 
fra 18.30 – 19.25. 

 HUSK at der skal være bukket af efter træning kl. 18.25 og 19.25 så efterfølgende hold kan starte til 
tiden (de mister ofte for meget træningstid). 

Klubdragt 

 Vi blev enige om at Peter arbejder videre med klubdragt. 

 Der er følgende ”krav”: 
o Pris ca. 600 kr. 
o Den må ikke være magen til andre SKIF klubbers dragter 
o Der skal stå Vejen-Karate.dk på ryggen 
o Der skal være logo foran 
o Den skal kunne lynes op nederst i ben 
o Den må ikke være for varm 
o Den skal være uden reklamer 
o Medlemmer skal kunne bestille direkte fra leverandør (der kan evt. aftales et ”vindue” med 

leverandør) 
o Der skal kun være én klubdragt. (medlemmer må ikke kunne bestille andet med logo end 

aftalt) 
o Peter er torvholder. 

Jubilæumsarrangement 2017 – 2018 

 Et arrangement var aftalt med VIC (vi fik et godt tilbud) til den 2. december 2017. Desværre viste det 
sig at vi kun kunne få sal 3 hvilket er alt for lidt plads. Har undersøgt muligheder i januar, men de er 
ikke for gode. Henrik undersøger muligheder i februar/marts. Må ikke komme for tæt på weekendlejr. 

Weekendlejr  

 Peter koordinerer weekendlejr 2018. 

 Det skal være uge 24 eller 25. 

 Det skal foregå i Gørding som i 2017. 

 Poul arrangerer gæsteinstruktør. 
Eventuelt 

 Henrik laver invitationer til julearrangement 

 Der oprettes en mail adresse til Bestyrelsen. 

 Næste møde  
 


