
Agenda Budo Næstved bestyrelsesmøde 2019-08-19 

 

1. Hjemmesiden og facebook, billeder, og tekster. 

 Benjamin retter og kontrollerer på facebook opslag således de er relevante for alle i klubben. 

Opslag som ikke direkte har med klubben at gøre eller det vi har at tilbyde, slettes eller ændres 

opslagene.  

 Benjamin efterspørger indslag/opslag som viser at vi er tilstede i klubben. 

2. PR materiale  

 Budo Næstved står for et 2. kyu kursus d. 11. januar 2020. Invitation er sendt ud på DJSF 

hjemmeside.  

 Plakater, visitkort og postkort er sendt til tryk og trykkes snarest. 

3. Foreningernes dag  

 Infomøde nr 2 er tirsdag d. 27.08.19 kl 19 i Rådmandshaven.   

 Plads og udstyr: Vi bliver tildelt plads til næste infomøde. Der er indkøbt 4 campingstole, 2 

pavilloner, 1 klapbord. Vi skal have indkøbt eller medbragt: Håndklæder, vandflasker, plastikglas, 

gaffatape, første hjælps kasse, pressenningx2 og Printede eksemplarer af uge-aktiviteterne. 

 Opvisning: Vi mangler nogen til at stå for det, så vi specifikt kan sætte noget på det store 

fællesprogram. Der skal være to små opvisninger af ca 10 minutter hver. 

 Hvem hjælper med opsætning lørdag morgen omkring kl 8.30-9.00?  

 Anders har forstærker og mikrofon så vi klart kan fortælle om de forskellige grene/hvad der bliver 

vist på måtterne.  

4. Manglende medlemsbetaling  

 Der sendes en standard mail ang enten at personen skal betale et individuelt restbeløb inden næste 

måned ellers bliver vedkommende meldt ud af klubben.  

5. Evt 

  Børnehold judo: Tobias stopper som børne-instruktør. Evt en ide at slå både judo og jiu jitsu 

børneholdene sammen.  

Claus vil gerne fortsætte som børne-instruktør, hvis vi gør dette og har begge børnehold om 

tirsdagen sammen med Jacob og Heidi.  

Heidi vil gerne være med på en prøveordning(frem til jul), men hendes krav er at der er en judo-

instruktør tilstede. Dette accepteres.  

 Fællestræning: Der er sat dato for fællestræning lørdag d.23 november. 

 Instruktørmøde: Holger skal indkalde til fælles instruktørmøde hvor bestyrelsen er repræsenteret. 

 Dojoen: Der skal være et opdateret uge-aktivitets-skema i dojoen.  



 Hjertestarter: Budo Næstved kan som forening søge om at få en hjertestarter. Evt sørge for 

hjertestarter-kursus til alle over 15 år.  

 Julefrokost: Heidi er initiativ-starter til dette. Der skal snart laves et julefrokost-udvalg.  

 Rengøringsdag: Tages op til instruktørmødet.  


