
Agenda Budo Næstved bestyrelsesmøde 2018-10-03  

Deltager: Henrik, Holger, Jacob, Sara, Benjamin, Helene 

 

1. Opfølgning på PR, her under hjemmeside, Facebook mm  

PR: FOF-selvforsvarskursus er nu blevet meldt ud gennem FOF med start 30. januar 2019. Miguel og Stine 

fra Systema arbejder på at lave en video lignende Jiu jitsus, som kan bruges på facebook.  

Hjemmeside: Arbejdet på en ny hjemmeside er stadig undervejs. Der indhentes tilbud på ’ansigtsløftning’ 

og opdateret backend. Holger sørger for dette.  

Facebook: Benjamin opdaterer rettighederne for administratorer på klubbens side, så ikke alle kan svare på 

beskeder – Benjamin, Holger og Benjamin skal kunne svare beskeder.  

 

2. Logo  

Henrik har præsenteret 4 forslag til nyt logo. Bestyrelsen vælger nummer 1 til endeligt logo.  

Benjamin indhenter tilbud på broderingsmærker – standardstørrelse og 400-500 stk. til gi’er, samt tryk til t-

shirts.  

Holger lægger logo-fil på bestyrelsens dropbox.  

Tegneren af logo’et, som Henrik kender, belønnes med en flaske og en t-shirt 

Det nye logo præsenteres på generalforsamling 

 

3. Generalforsamling, dato og input  

Generalforsamling sættes til den 4. marts 2019 kl. 19 i klubbens lokale 

- Holger skriver formandsberetning og opfordrer til at evt. inputs sendes til Holger til en agenda 

- Holger skriver en indkaldelse og sender den ud til instruktører. Benjamin lægger indkaldelse på 

hjemmeside og facebook. Helene printer i A3 og sætter op i klubben.  

- Der skal meldes til til generalforsamlingen og bestyrelsen giver forplejning 

- Helene præsenterer regnskabet 

- Henrik foreslår et punkt som hedder klubaktiviteter, fx:  

 - Foreningernes dag 

 - Aktive feriedage 

 - Dato for rengøring af dojo’en 

- Sara foreslår et punkt omkring instruktørmøder / fællestræninger 



- Der skal nedsættes udvalg 

Bestyrelsesposter: 

- Sara, Benjamin og Helene genopstiller på deres poster. Jacob stiller op til alm. bestyrelsesmedlem. Henrik 

stiller op som suppleant. Holger er ikke på valg.  

 

4. Medlemslister  

Holger kigger på manglende fødselsdage i medlemslisten 

Alle medlemmer skal genindmeldes – Helene sender en mail til instruktører med en indmeldingsblanket, 

som de skal sende til alle deres medlemmer. Tanken er at få en ny og opdateret medlemsliste. Der arbejdes 

mod at dette bliver til sommer.  

 

5. Børneattester  

Der skal indhentes 4 børneattester – Claus, Tobias, Jacob, Heidi. Helene sender rekvisitionen ud digitalt og 

sættes på til at modtage dem.  

 

6. Evt.  

Jacob har et ønske om penge til et nyt organiseringssystem i skabet i klubbens lokale, samt at der skal 

ryddes op i skabet. Dette vendes på næste møde.  

 

7. Næste møde 

25. februar 2019 kl. 19 hos Sara 


