Beslutningsdokument
Ideen med beslutning dokumentet er at den skal give et hurtigere overblik over bestyrelses mere
overordnede beslutninger som vedrører hverdagen i Budo Næstved.
Dokumentet er ikke endegyldigt, da der hele tiden vil komme tilføjelser når der tages nye beslutninger, eller
hvis der sker ændringer i eksisterende beslutninger.

Økonomi
Manglende kontingent betaling
Referat fra 03/10 2018.
Som konsekvens af det store arbejde med at indkræve manglende betaling, så har bestyrelsen vedtaget, at
skyldes der for begge halvår, vil man få en advarsel via hovedinstruktøren og pr. mail, og ved stadig
manglende betaling så vil man blive ekskluderet fra træning og klubben indtil differensen er blevet betalt.

Rykkergebyrer
Referat fra 04/10 2017.
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.

Indkøb af træningsudstyr
Referat fra 03/10 2018.
Indkøb af udstyr er ikke til den enkelte stilart, det er til klubbens fælles brug.
Fremgangsmåden er at man kontakter bestyrelsen med indkøbsønskerne, hvor efter bestyrelsen drøfter
ønsket hurtigst muligt og melder tilbage.
Hvis indkøbet godkendes, er det initiativtagerens ansvar at stå for indkøbet, og eftersende Kvitteringen til
kasseren.

Kontingent satser
Referat fra 20/03 2017.
Instruktører kr. 0
Hjælpeinstruktører kr. 600,- pr. år
Voksne kr. 1.200,- pr. år
Børn (under 15 år) kr. 1.000,- pr. år
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Procedure omkring afholdelse af kurser
Referat fra 26/05 2017.
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

PBS adgang
Referat fra 04/10 2017.
Der bestilles et medarbejder nem id til en person mere i bestyrelsen, så der er 2 som har adgang til E-box.

Administration
Børneattester
Referat fra 26/05 2017.
Børne Attester skal fornyes årligt.

Dokumnetarkiv
Referat fra 26/05 2017.
Holger har oprettet en DropBox, hvor alle bestyrelsens medlemmer skal tilknyttes, så der er adgang
til alle vores dokumenter og vigtige oplysninger.

Vedtægter
Referat fra 13/11 2017.
Forslag til ændringer af vedtægterne i forbindelse med optagelse af System i Budo Næstved blev forelagt og
vedtaget enstemmig.
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Indmeldelsesprocedure
Referat fra 15/01 2018.
Indmeldelse skal kun kunne afleveres digitalt til kasseren.
Blanketten skal udfyldes med blokbogstaver
På blanketten skal der være:
-Et afkrydsningsfelt for billedrettigheder
-En erklæring for at man dyrker kampsport på eget ansvar

PR strategi
Referat fra 04/05 2018.
Hjemmesiden skal være mere up to date, pressemeddelelser skal sendes ud i forbindelse med aktiviteter,
Invitere aviser til træning, udbyde kurser, Billede materiale, Facebook kampagner, instagram.

Hjemmeside/Facebook
Opdateringer
Referat fra 20/11 2017.
En person bliver administrator på Budo Næstved facebook siden, vedkommende står for at holde siden
opdateret med relevante opslag som modtages fra medlemmerne

Facebook og Hjemmeside strategi
Referat fra 20/11 2017.
Der var 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.

Intern Facebook Gruppe
Referat fra 15/01 2018.
Der oprettes en intern gruppe for hele Budo Næstved. (Budo Næstved Fællesskab)

Ny hjemmeside
Referat fra 21/06 2018.
Der er taget beslutning om at få lavet en ny hjemmeside, samt at vi skal have et kursus/uddannelse i det
nye interfacet så det bliver nemmere at vedligeholde den.
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Medlemslister
Referat fra 21/06 2018.
Udmeldte medlemmer slettes efter 3 måneder fra listen og 6 måneder for ikke betalende, reglerne er
jævnført DGI’s GDPR medlems registrering vejledning.

Kommunikation Facebook
Referat fra 21/06 2018.
Interne Facebook sider vedligeholdes af instruktører eller en udpeget administrator fra hvert system, Budo
fællesskab siden vedligeholdes af Administratorerne, det vil typisk være instruktørerne fra de forskellige
stilarter, eller en som er blevet udpeget fra stilarterne.
Ud over det er det administratoren på Budo Næstved (den eksterne side) som man sender materiale til, det
er så administratoren som vurderer relevansen og poster det.
Der må kun postes opslag med relevans for Budo Næstved på den officielle sider

Daglig træning
Ny Logo
Referat fra 20/11 2017.
Nyt Logo
Krav: Dansk tekst
Klub navn
Kampsportsrelateret eller geografisk

Rengøring
Referat fra 04/10 2017.
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.
TILFØJELSE
Referat fra 04/10 2017.
De forskellige stilarter har ansvar for at dojoen efterlades i samme stand som da man overtog den, det
betyder at ting bliver lagt på plads, affald fjernes og evt. blodpletter tørres op og at døren låses når man
går.
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Neddrosling af børnehold (JJ)
Referat fra 18/03 2018.
Jiu-jitsu børnehold drosler ned til 1 træning pr. Uge pga manglende fremmøde. Der tilbydes så
ekstratræning pr mdr udover. Heidi informeres om dette så hun kan ændre booking, og bestyrelsen bakker
op om denne midlertidige neddrosling i træningen.

Rabat ordninger
Referat fra 21/06 2018.
Benjamin har haft kontakt til Budo Eksperten og Nippon Sport.
Der er oprettet en konto hos Budo Experten hvor man kan logge ind med følgende id.
Her er der mulighed for at opnår rabatter hvis der handles via denne konto.
bruger: kasser@budonaestved.dk
password: budo2970.
Husk at sætte Att: på¨ordren, så kassereren ved hvem pakken skal stiles til.

Intern Kommunikation
Referat fra 03/10 2018.
Bestyrelsen efterlyser tydeligere kommunikation bestyrelsen og instruktører imellem.
Der indskærpes at hvis man ønsker at lave ændringer, eksempelvis for medlemmer, så skal det foregår via
kassereren, hvis der er ændringer for træningstider skal det via den booking ansvarlige.
Samtidig minder vi om at det er hovedinstruktørens ansvar at påminde om betaingen af kontingent ud fra
lister som man modtager/rekvirere ved kasseren.

