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Generalforsamling 2017 Vejen Shotokan Karate-Do Kai 

Tirsdag den 14/3 2017 

 
Referat i forhold til agenda: 

1. Kontrol af medlemmer 

Der mødte 16 deltagere op. Alle var berettigede til at deltage. 

2. Valg af dirigent:  

Bent blev valgt.  

Bent kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægter. 

3. Årsberetning:  

Der er sket rigtig meget i løbet af 2016, og det blev fremlagt og dokumenteret med tekst og 

flotte billeder. Vejen var en stor del af arrangementet i Vejle i september 2016 og dette 

burde være nævnt i beretningen. 

Årsberetning blev godkendt. 

4. Regnskab: 

Der har været et underskud i 2016 på 12.779 kr. 

Regnskab blev godkendt. 

5. Fastlæggelse af kontingent. 

Der var forslag om, at øge kontingent med 20 kr. pr. mdr. og indføre et indmeldelsesgebyr 

på 100 kr. Det er vigtigt i tilmeldelsesblanket at tydeliggøre, at ved indmeldelse er man 

forsikret med en tandskadeforsikring i Dansk Karateforbund. Rabatterne fortsætter uændret. 

Forslagene blev godkendt.  

6. Der er et forslag om at oprette en fond, så det vil være muligt økonomisk at hjælpe de 

unge mennesker, som vil mere med deres karate.  

Der var enighed om, at man først ser på hvilke fonde der var muligt at søge hos, inden man 

fastlagde ambitionsniveauet.  

Der blev oprettet et fondsudvalg bestående af Daniel og Jesper.  

Henrik ser på den ”spiseseddel” der er lavet til evt. sponsorer og sender den til PR-

udvalget. 

7. Valg til bestyrelse 

Allan var på valg, modtog genvalg og blev valgt til næstformand. 

Poul var på valg, modtog genvalg og blev valgt til kasser.  

Pia og Peter stillede op til den sidste post ved bestyrelsen, og der blev stemmelighed.  

Bestyrelsen traf den endelige afgørelse, og Peter blev valgt til den sidst post.  

Tillykke til dem alle tre. 

8. Valg af revisor 

9. Kjeld A. Jakobsen blev genvalgt som revisor 

10. Eventuelt: 

Pia, Peter og Rene havde alle tre undersøgt mulighederne for klubdragter og havde 

forskellige dragter med, som vi kunne se (og røre ved). Der var enighed om, at man skulle 
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sørge for, at der var en dyrere version til voksne og en billigere til børnene. Der skulle være 

en genbestillingsgaranti på 3 år.  

 

Der er ønske om at vi ikke lægger weekendlejr i uge 24 i 2018. 

 

Der var et forslag om, at vi sælger lodsedler for diabetesforeningen og derigennem tjener 

penge til klubben. Bestyrelsen tager stilling til dette.  

 

På Vorbassemarked i uge 29, kan man stå i ølteltet og tjene penge til klubben. Vi lægger 

det på facebook for at se, om interessen er der blandt forældre og medlemmer.  

 


