
Budo Næstved Bestyrelsesmøde d.26.maj 2017 

Tilstedeværende: Holger, Henrik, Benjamin, Kasper, Helene og Sara (referent) 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt, men referater skal fremover lægges på vores officielle hjemmeside. 

 

2. Opfølgning af opgaver fra sidste møde 

Regnskab – Kasper sender mail ang information og ID fra bestyrelsen, så vi selv kan gå ind på 

Danskebanks side og oprette os. Der fastsættes dato for ”go live” på et senere møde. 

Skift af bank/mobilepay - Betaling via PBS/girokort er i gang med at komme op og køre. Ved 

betaling halvårligt, som vi plejer, vil årligt komme til at koste ca hvad der svarer til to kontigenter 

for diverse gebyrer. Vedtaget at vi godt kan investere dette foreløbigt. 

Forsikring – Fordi vi er medlem af DGI er instruktører inkluderet i ekstra forsikring. Som alment 

medlem skal man selv sørge for dette, hvis man ønsker mere skadesdækning. 

Formular (startbane) – Kasper er i gang med dette, nu med Henriks hjælp også. Desuden skal vi 

også have accept for billeder på facebook. Dette sørger Kasper for. 

Rettelse af vedtægter – Der skal ikke være priser udpenslet i vedtægterne, dette rettes. Der 

vedtages at 5 faste medlemmer samt 2 suppleanter i bestyrelsen er det bedste antal fremover, 

Ingen rettelser her. Holger sender nyt udkast med rettelser til resten af bestyrelsen. 

Børneattester – Attesten skal fornyes årligt.  

Hjemmeside revideret – Under fanen ”jiu jitsu” bør der stå vores arrangementer, samt Helenes 

tekst til hvad jiu jitsu er, lægges op på hjemmesiden, efter den er gennemset og godkendt af hele 

bestyrelsen (Er lagt i vores facebookgruppe). Evt kan der laves en video, som vi selv laver, og lægges 

ud på siden også. Tages op til jiu jitsu træning. 

Medlemslister – OK, er under proces. 

Indkøb – Hver stilart laver en liste med deres behov, hvorefter vi kan se hvilke artikler og prislejer vi 

taler om. Herefter kan vi prioritere hvor meget vi kan købe for. 

 

3. Procedure omkring afholdelse af kurser 

Interne kurser/seminarer (klubben selv der holder kurset): Der er vedtaget et rådighedsbeløb på 

3000 kr så vedkommende ikke selv skal lægge ud for noget. 

Eksterne kurser/seminarer (medlemmer der deltager i andre klubbers arrangementer): Faste 

instruktører af de forskellige stilarter kan få dækket op til 1500 kr pr. person årligt. 

Hjælpeinstruktører kan få tilskud til at få dækket 750 kr pr. person årligt. Gældende er hvis kurset 

er gratis, kan man søge om dækning af transport til kurset, men i første omgang er det kun kurset 

der kan suppleres økonomisk. Overskrider de samlede udgifter den aftalte pris, må man selv betale 

restbeløbet. 

 

4. Opgave fordelinger 

Kenneth sørger for booking i hallen. Henrik hjælper til med at kigge i kasserer-mappen i dojoen for 

at hjælpe Kasper. Holger hjælper Kasper med medlemslisterne. 

 

 



5. Dokumentarkiv 

Holger har oprettet en DropBox, hvor alle bestyrelsens medlemmer skal tilknyttes, så der er adgang 

til alle vores dokumenter og vigtige oplysninger. 

 

6. Rengøring af dojoen 

Dato for rengøring samt grillhygge er d.22. august kl 18. Nærmere info følger senere. 

 

7. Evt 

Stilarterne holder samlet sommerferie fra uge 26 til og med uge 32 (dvs vi starter op igen i uge 33). 

Ang. Nøgler, hvor mange har vi i alt? Hvor mange er i brug? Hvem skal evt have nogle af dem? 

 

8. Næste møde 

Flyttes fra d. 19 juni til i stedet at være torsdag d.15.juni kl 19 hos Sara (Sct Jørgens Park 112, 2th) 


