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Til stede: Benjamin, Helene, Casper, Henrik, Kenneth, Holger 

Afbud Sara 

Referent: Holger 

 

1. Godkende referat fra sidste møde. 

Godkendt 

Opfølgning af opgaver fra sidste møde: 

PBS (Casper) 

PBS er oppe at kører, der mangler dog lidt respons på manglende de ”betalings lister” som er blevet 

sendt ud til instruktørerne, der sendes en påmindelse ud til instruktørerne, så de kan rykke for 

manglende betaling, samt få ryddet op i listen.  

Yderligere så bestilles der en medarbejder nem id til en person mere i bestyrelsen, så der er 2 som har 

adgang til E-box. 

Rengøring 

Der var fin tilslutning til rengøringen, desværre var der ikke tilslutning fra alle grene.  

Der kunne med fordel på forhånd laves en strategi/liste over hvad der skal laves, yderligere skal vi finde 

en løsning på hvordan vi får det meldt bedre ud, så flere deltager, og helst fra alle kampsportsgrene. 

Der vedtages at rengøringen i fremtiden bliver afholdt 2 gange årligt, ved sæsons opstart, hvor det vil 

blive afhold på skiftende træningstider, så alle får samme andel. 

Booking 

Booking er på plads og kører. 

Vedtægter (Holger) Dato for ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling bliver 9 oktober, Holger laver indkaldelsen som skal være ude senest 

21 dage før. 

 

Hjemmesiden 

Punkter til hjemmesiden 

1: Aikido er blevet opdateret. 

2: Jiu jitsu siden skal opdateres med tider og seson start. 

3: Der oprettes kontakt adresser til de forskellige grene som mangler kontakter. 

4: Aldersgrænser skal på hjemmesiden 

5: Twitter knap fjernes 

6: Info & event laves til kun info 

7: Jiu Jitsu teksten skal lægges 

8: Judo kontaktes 
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9: Systema/video kort over træningslokaler 

 

Derudover var der enighed om at Facebook skulle opdateres/rettes og strømlignes, ideen med 

Facebook er at den skal være et slags ”visitkort”, hvor hjemmesiden er det sted hvor de vigtige 

oplysninger skal kunne trækkes. 

Benjamin fik opgaven som Facebook administratoren, og Kasper er stadig Hjemmeide administrator. 

2. Nøgler 

Der laves 4 stk nøgler i første omgang, det er sat i værk. 

3. Fællesdage 

Bestyrelsen opfordrer til fællestræning og erfarings udveksling på tværs af grenene. 

4. Medlemslister 

Holger sender de gamle lister ud til de forskellige grene, så har instruktørerne selv ansvar for at holde 

dem opdateret hvis de ønsker det.  

Yderligere så sendes betalings lister ud 2 gange årlig (efter endt betalingsfrist), derudover kan 

yderligere lister rekvireres ved Kasper 

5. Rykker metoder (tidsfrister, gebyr, gentag) 

Bestyrelsen indstiller at rykkergebyret bliver 50,- kr ved første påmindelse, og 100,- ved 2. påmindelse. 

Hvis betalingen her efter stadig ikke sker, så ekskluderes man fra klubben.  

Rykkere sendes ud efter henholdsvis 1 måned og 2 måned. 

6. Evt. 

Der er stillet forslag om at klubbens logo ønskes ændret, vi tale om at udskrive en konkurrence for 

bedste forslag, præmie kunne være 1 års gratis træning. Der arbejdes videre på ideen. 

7. Næste møde mød. 

Næste møde, 20 november hos Kasper 


