Bestyrelsesmøde Budo Næstved
20/3-2017
Tilstede: Kasper, Kenneth, Helene, Sara, Holger, Henrik.
Ikke tilstede: Benjamin
Referent: Henrik
1: Godkendelse af referat fra generalforsamlingen:
Referat godkendt
2: Regnskab godkendelse:
- Budo Næstved har skiftet til Danske bank forening Directory.
- netbank ej muligt
- mobilepay er en mulighed/undersøges
- PBS muligt pris Ca. Kr 1.500,- pr. år
Eftersom det tidligere regnskab er uigennemskueligt ift. hvem der har betalt indtil nu,
samt hvor meget, så foreslåes en ny indbetalingskort, med andre skæringsdagen som
passer til vedtægter.
Evt fremtidigt skift til Spar Nord bank som kan tilbyde netbank.(dette undersøges
nærmere)

- kontingent indbetaling opstartsside med kvartalsmæssig indbetaling pr. PBS/vedtaget
- næste opkrævning sker pr. 1 juli/vedtaget
- ALLE medlemmer modtager enten v/download fra hjemmeside eller i papirform en ny
startbane (indmeldelsesformular +oversigt over ny indbetalingsform) så der forefindes
dokumentation for at alle har underskrive at træningen foregår på eget
ansvar/vedtaget
3: Vedtægter rettelser:
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling vedr. rettelser til vedtægter.
4: Børneattester:
Holger indhenter børneattester, melder tilbage vedr. proceduren
5: Instruktør kurser:
Der foreslåes procedure udformning for ansøgning om tilskud
6: Opvisning:
Svarer indsatsen til udbytte? (Medlemstilgang)
Det er op til hver stilart om de vil deltage/vedtaget
7: Hjemmeside, mailadresser, omtaler, billeder, links
Der laves en bestyrelsesmedlemmer: bestyrelse@budonaestved.dk
Der er i forvejen oprettet 2 til formand og kasserer.
Henrik har et HD videokamera som klubben kan låne til optagelser (seminarer,
hjemmeside o.lign klubrelateret).
Hjemmeside skal revideres ( info om hver stilart, billeder, data o.lign)

8: Medlemslister/træner/instruktør opdateres.
Judo og jiu jitsu mangler
9: Kontigentsatser:
Instruktører kr. 0
Hjælpeinstruktører kr. 600,- pr. år
Voksne kr. 1.200,- pr. år
børn (under 15 år) kr. 1.000,- pr. år
hver stilart skriver til Kasper hvem der er hjælpeinstruktører
10: Legitimationsinfo til bank
Udfyldt d. d.
11: Indkøb af udstyr
Evt. Handsker, kettlebells, medicinbolde......
Indkøbsforslag sendes til godkendelse over Facebook
12: Bestyrelsesaften
Der laves arrangement for at ryste bestyrelsen sammen.
13: Evt. Intet
14: møder for 2017
26 maj bestyrelsesmøde +spisning kl 17
19 juni bestyrelsesmøde kl 19 hos Sara
4 september bestyrelsesmøde kl 19 hos Henrik
20 november bestyrelsesmøde kl 19 hos Kasper
15 januar 2018 bestyrelsesmøde kl 19 hos Helene

