
Instruktørmøde 25/8-2018 Budo Næstved

Tilstede:
Aikido: Thomas
Jiu jitsu: Johnny, Heidi, Sara, Helene
Judo: Eiki, Jakob (også Jiu jitsu)
Systema: Henrik

1: PR ift faldende medlemstal, hvorfor er det så svært at få nye medlemmer?
- Prøve at få hjemmeside til at “poppe” tidligere op i søgemaskiners søgefelt (pt. Er vi vist nr 4 over
kampsport i Næstved hos Google).
- Der ønskes annoncering nu (er for sent om 14 dage)!! Da andre klubber i Næstved har smidt
annonce op i ugeavisen (Bare billede fra klubben, med tider og hvad vi tilbyder, så vi bliver set!
- Måske deltage i foreningernes dag næste år, kræver stor indsats, tid medlemmer.
- Findes School on the run stadig (Heidi spørger?) Ingen kan besvare præcis.
- Der ligger foldere og plakater i Dojo som allerede kan deles(noget kræver polititilladelse at dele ud)
og hænges op i byen. (Plakat information bør tjekkes inden, for info validitet)
- Gøre noget ud af at reklamere for (specielt i forbindelse med reklame til forældre) at træning i B.N.
øger selvtillit/disciplin/dannnelse/respekt.

2: Fremmøde og fællesskab, ideer til nye tiltag for at lave et bredere fællesskab.
- Der er pt stort set ingen børn, på hverken Judo eller Jiu jitsu børn. Eiki tilbyder at hjælpe til med
undervisning i Judo basis hos Jiu jitsu når der .feks. Ikke møder nogen børn op.
- Dato for fællestræning og rengøring

Rengøring: 10/9 kl.19.00
Fællestræning: 7/10 kl 14-17 (udg.pkt for dato)

- Mere info på Facebook, Hjemmeside og klubtavle. Informér folk om hvem de skal sende billeder
tekst til for at få det op på hjemmeside/Facebook. Ønsker måske ikke personlig info til at fremgå ved
opslag men mere så det virker som opslag fra klubben selv.
- Der informeres om at ny hjemmeside + LOGO er på trapperne, der ønskes billedmateriale og tekst til
denne fra hver stilart. Hovedinstruktørs ansvar (sendes til Holger).
Mere deltagelse i turnering/arrangering af turnering, så man kan promovere deltagelse/sejre.
- Der arbejdes på Jiu jitsu KYU kursus i Næstved til oktober.
- Der informeres om tid/sted for fælles sociale tiltag på klubtavle, eks. Kaffe drikning på Vivaldi.

3: Rengøring af Dojo.
- Efter hver træning er det fra nu af instruktørs ansvar at de sidste 5-10 minutter går med rengøring
oprydning efter sig selv, støvsugning/fejning/samle papir-plastre lign. op/tør evt. Blod af fra måtter.
- Der ønskes skilte opsat som viser vej til Dojo. (Hallen kontaktes for dette) Evt.opslag på dør ved
foden af trappen samt Dojo dør, hvor kontakt info/træningstider og lign. kan ses af forbipasserende.

To-do liste til rengøringdag:
- knager (Jakob)
- bænke m/skorum-hylder (Jakob)
- mannequin enten kasseres eller retur til Only Sport i Rønnede
- Whiteboard tuscher
- Tavle magneter (Heidi)
- stor Whiteboard tavle
- Tavle påføres træningstider/hjemmeside adresse

4: Rykkere ved manglende betaling af kontingent.
- Der udsendes hver 3 mdr. opdaterede medlemslister, instruktører er ansvarlige for at melde tilbage
om der er nye, evt udmeldte, og at huske folk der mangler at betale på at få det gjort, så de kan
deltage i træning.

5: Kommunikation.
- Det besluttes at instruktørerne skal fremme og promovere brugen af info tavlen, både mht. At dele
info og sørge for at folk får læst info.



Særligt sociale arrangementer:
Kaffemøder/julefrokoster/generalforsamling/fællestræning/rengøring/stævner o.lign.
6: Handelsaftaler med Budo eksperten og Nippon sport.
- Det videregives at der er indgået ny aftale mht. til privat indkøb af varer fra Nippon Sport og Budo
eksperten. Fremgangsmåde kommer op og hænge på tavlen

7: Ønsker til Dojoen, søgning af legat.
- Der efterspørges ønsker fra de forskellige stilarter ifm. nyanskaffelser og legatsøgning

Aikido: 2-3 sæt kvalitets træsværd og træstave.

Systema: 4-5 feltspader samt Gaffer tape til indpakning af disse så de er ssikre at træne med.
5-6 kvalitets plethandsker

Jiu jitsu: Tilskud til instruktør gi (Heidi)

Judo: Ingen ønsker

Generelle ønsker /på tværs af stilarter: træningselastikker, fitnessbolde + motorpumpe 2-3 stk.

8: Beslutningsoversigt.
- Beslutningsoversigt på tavlen, samt liste over hvem i bestyrelsen der har hvilke ansvarsområder, og
instruktør oversigt.

9: Evt.
- Kontakt info til Jakob (gives til instruktører) ifm. lokale-/tidsbestilling
- Der lægges op til at der afholdes fællestræning og instruktørmøde 1/4 årligt, gerne i forlængelse af
hinanden. Fællestræning foreslåes ca 30 minutter til hver stilart.

Referent
Henrik


