
Referat af generalforsamlingen i Budo Næstved den 16. marts 2017. 

Tobias bød velkommen til sæsonen generalforsamling og anmodede om forslag til dirigent og 

referent.  

1. Anders Børgesen blev valgt til dirigent og Claus Larsen til referent. 

2. Formandens beretning 

Vi har i denne sæson fået nyt musikanlæg til dojoen, samt ryddet op og gjort plads til nye 

redskaber. Der er igen i år afholdt julefrokost. I år på Dhoom dhaha, til stor succes, med 

mange deltagere fra både Judo, Jiu-Jitsu og Aikido. Derudover er vi begyndt at få Systema 

ind i klubben. 

Judo: 

I 2016 deltog vi i Copenhagen open, hvor der kom en bronze og en guld medalje med hjem. I 

pokalturneringen i Brønby hvor vi også deltog hentede vi en sølvmedalje med hjem. 

Derudover deltog vi i holdturneringen i Hobæk. Judo er også begyndt på at deltage i 

fællestræningerne på Bosei 1 gang om måneden. 

Jiu-Jitsu: 

Jiu-Jitsu har deltaget i sommer og vinterlejr, samt været på kursus i basiskast. Et socialt tiltag 

de er påbegyndt, er cafehygge. 

Aikido: 

Der har været deltagelse i påskelejren, samt været på kurser i Odense og Japan. Aikido har 

derudover fået en ny 1. dan. Jørgen Andersen. 

Formanden beretning blev enstemmigt vedtaget. 

3. Kassereren aflægger revideret regnskab 

Revisor havde revideret regnskab med. Kasper orienterede om regnskabet og de 

udfordringerne der har været i år. Kasper omtalte nogle meget store udbetalinger 

vedrørende kurser, som bestyrelsen pt. arbejde med at få lavet en afklaring på. Derudover 

har der været en del problemer registreringen af medlemmer grundet manglende 

indberetning til opkræveren. Der har også været problemer med, at få folk til at betale. De 

arbejder bestyrelsen med en løsning på. Heidi spurgte ind til hvad, det var for udbetalinger 

da hun aldrig havde fået noget i forbindelse med kurser. Revisor kommenterede punktet 

med, at fastslå, at der på generalforsamlingen for 2 år siden var fastslået, at alle 

udbetalinger vedrørende kurser skulle godkendes inden afholdelse og den har ikke foreligget 

derfor den omtalte revisionspåtegning. Bestyrelsen arbejder som omtalt på en løsning. Heidi 

spurgte til om det var IFK der havde lån måtter med del indtægt der var vedrørende IFK. 

Claus oplyste at det var for benyttelse af lokalet og måtter til et damehold torsdag 

formiddag. Der er også indtægt fra politiet benyttelse. 

Regnskabet blev på dette grundlag godkendt.  



4. Indkomne forslag. 

Der er ikke indkommet nogen forslag. 

 

5. Valg til bestyrelsen 

Formand   Holger Madsen     Nyvalgt  

Kasserer   Kasper Wenning   Ikke på valg 

Bestyrelsesmedlem Helene Jæger        Nyvalgt 

Bestyrelsesmedlem Sara Lund               Genvalgt 

Bestyrelsesmedlem Henrik Jensen        Nyvalgt 

Bestyrelses suppleanter 

Benjamin Brylle Hansen 

Kenneth Bjørnstad Thorvil 

 

6. Revisor og revisor suppleant 

Claus Larsen og Jonas Olsen 

7. Nedsættelse af udvalg 

Alberte Hansen blev valgt til at finde dato og sted til julefrokosten. 

8. Eventuelt 

Hej foreslog at der afholdes en fællestræning med alle klubbens stilarter hvor der trænes ca 

en halv time af hver stilart. Heidi spurgte til om vi har fået noget ud af at deltage i IFKs 

opvisning i forhold til at hjælpe til. Claus meddelte at der på den konto var kommet nogle 

børnemedlemmer. Men det må være op til bestyrelse at holde kontakten ved lige hvis man 

ønsker at forsætte samarbejdet så skal man også yde noget man kan ikke bare køre på friløb. 

Heidi spurgte til hvilke hold der deltager. Det er kun judo og Jiu-Jitsu.  

Steen spurgte til hvorfor der så sjældent er noget pr. i lokalaviserne. Kasper der står for 

hjemmesiden og pr. får næsten ingen materiale fra medlemmer og trænere så derfor er der 

næsten intet. 

Claus Larsen 

Referent. 


