
Referat Budo Næstved bestyrelsesmøde 2018-04-05   
Til stede: Holger, Henrik, Hellene, Sara, Benjamin, Jakob 

Referent: Holger. 

 

Godkendelse af referatet fra sidste møde  

Godkendt, lægges på dropbox sammen med formandsberetingen. 

 

Opsamling fra generalforsamlingen 

Tilmelding til næste år, servere ”mad”, undersøge om vi må medtage mad. 

Vi skal have lavet en jobbeskrivelser til kommende udvalg (aktivitetsudvalg) 

Få udsendt medlemslister. 

Beslutning liste over de opgaver som bestyrelsen har løftet i løbet af året skal med på generalforsamlingen. 

Planlægning af møder 2018 

16/5 hos Benjamin med efterfølgende spisning 

21/6 hos Holger 

15/8 hos Henrik 

3/10 hos Helene 

5/12 hos Jakob 

Teambuilding møde 

16/5 hos Benjamin med efterfølgende spisning 

Regnskab 2018 

Tilskud fra kommunen er nu blevet korrekt indberettet og godkendt, desværre er medlemstallet faldende. 

Bestyrelsen har besluttet at indtægterne på regnskabet ikke skal deles løbende op i systemer, tallene kan 

trækkes via vores medlemsliste.  

Logo konkurrence 

Henrik undersøger om vi kan få en professionel til at se på vores logo, der indhentes tilbud på ogaven. 

Vi arbejder videre med Trolden, og teksten Budo Næstved. 

Fremtidige investeringer  a) Træningsudstyr, b) Hjemmeside, c) Dojo renovering 

Hjemmeside: Bestyrelsen beslutter at vi skal have en nu platform, Holger tager kontakt til webmasteren og 

arbejder videre på det indhentede tilbud som ligger på ca 9000 kr. 

Renovering af Dojo: Vi prøver at se om vi kan få pokalhylder til pokalerne fra den gamle kantine, knager til 

jakker, nye opslagstavler, lave et skriv til de forskellige systemer, om de har noget som de gerne vil have op, 

lave en skohylde, lave en slagbænk. 

Træningsudstyr:  Vi skal have en løbene udskiftning af defekt udstyr, lave en ønskeliste fra hver system, laves 

en inventarliste, se om vi kan få en springmåtte i halv størrelse, sandsæk skiftes. 
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Rabat ordninger til medlemmer, hvem, hvad, hvordan i fremtiden 

Vi vil have lavet rabatordningen om så medlemmerne selv kan købe via koden, Benjamin indgår dialog med 

forhandlerne.  

PR strategi 

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.  

Klub sammenhold 

Fælles træninger, kan vi finde på andre måder at få fællesskab på, Instruktør møder. 

Mål for 2018 

Der besluttes at vi tager punktet op på næste møde, hvor vi prioriterer opgaverne. 

Indkommende post 

Vi vælger at melde pass på Aktiv ferie i år, Holger skriver tilbage til kommunen 

Undersøge hvordan bestyreles mailen sættes op. 

Evt. 

Vi skal have undersøgt om den gamle restaurant  tages fra os og om der er en løsning fra hallens side. 

Vi skal se på ventilationen igen. 


