
Referat Budo Næstved bestyrelsesmøde 2018-06-21   
Til stede: Holger, Henrik, Benjamin, Sara, Helen, Jacob 

Referent: Holger. 

 

1. Opfølgning på PR, herunder hjemmeside, facebook mm. 
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 det, 
beløbet til hjemmesiden er blevet afsat (Holger tager kontakt til webudvikleren). 
Systema prøver i øjeblikket at stable et børnehold på benene (Benjamin følger op). 
Jiu jitsu arbejder på at lave et selvforsvarskursus/Konflikthåndtering (Holger, Heidi skal holde 
møde i løbet af sommeren). 
Der laves en selvforsvarsdag, hvor folk kan komme og prøve det gratis (Henrik arbejder videre 
med ideen og kontakter instruktører). 
Der skal laves plakater og plancher (Holger skriver mail til instruktører omkring materiale). 
Der udarbejdes et online fremstød (Helene, Benjamin arbejder på sagen). 
Der skal afholdes et obligatorisk instruktørmøde (Holger finder dato og kalder ind) Der skal 
sendes en repræsentant fra hver stilart (træningskalender).  
 

2. Medlemsliste 
Udmeldte medlemmer slettes efter 3 måneder fra listen og 6 måneder for ikke betalende, 
reglerne er jævnført DGI’s GDPR medlems registrering vejledning. 
Holger sender nye medlemslister ud snarrest, Helene skal have besked 2-3 dage før for at 
opdatere listerne. 
 

3. Rabat ordning 
Benjamin har haft kontakt til Budo Eksperten og Nippon Sport. 
Der oprettes en Budo Næstved konto som alle medlemmer kan handle via. 
Der skal laves nyt password her kvartal, det laves som fast punkt i agendaen hver gang, så vi 
husker at ændre passwordet. 
Info mail adressen bruges som mailadresse til bestillinger. 
 

4. Tilskudsansøgning 
Henrik og Benjamin har aftalt et møde, hvor de vil udarbejde en ansøgnings strategi 
Der skal indhentes en ønskeliges fra de forskellige stilarter over træningsudstyr (Holger skriver 
en mail til instruktørerne). 
 

5. Intern kommunikation 
Interne sider vedligeholdes af instruktører, Eksterne sider vedligeholdes af Administratorerne. 
Der må kun postes opslag med relevans for Budo Næstved på de officielle sider 
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6. Logo 
Henrik følger op. 
 
 

7. Rengøring af Dojo. 
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. 
Aktivitets udvalget skal finde en dato for rengøring under hensyn af at så mange som mulig fra 
alle stilarter deltager. Jacob (tovholder) giver Aktivitetsudvalget besked. 
 

8. evt. 
a. Vi skal have opdater listen over bestyrelsesmedlemmerne i dropboks, alle skal selv ind og 
rette deres oplysninger. 
b. Arena Næstved har sendt forkert tider på lokaleleje kontrakten, Helene kontakter Tina. 
 

9. Næste møde 
15 August kl. 19 hos Henrik 


