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Budo Næstved: 

Bestyrelsesmøde mandag 01.04.19 
 

Sted for mødets afholdelse: Ejbyvej 7, 4700 Næstved 

Til stede var: Holger, Henrik, Benjamin, Jacob, Sara, Helene, Anders. Plus nogle rare muffins. 

 

 

Punkt 1: Bestyrelsen konstituerer sig (ansvarsområder fordeles) 
 

• Helene og Claus har adgang til webbank; ALLE bestyrelsesmedlemmer bør have det. 

 

• Nuværende næstformand, som fortsætter: Benjamin. 

 

• Sara er tovholder på aktivitetsudvalget (og ”prikker til” Heidi). 

 

 

Punkt 2: PR/hjemmeside og Facebook 
 

• Vi skal have en ny dato for WordPress-undervisning (Benjamin skal vende tilbage om, 

hvornår han kan). Helene melder, at ”det er på trapperne”. 

 

• Instruktørmøde skal afholdes, når hjemmesiden er klar (input til billeder, tekst m.m.). 

Medlemmer af bestyrelsen er velkomne / kan vælge at deltage. 

 

• Facebook: er ret ”dødt” p.t. Systema er ved at lave noget om – siden slettes 1. april (det var 

tidligere en separat Systema-side med Systema-festbilleder o.l.). 

 

Miguel er ved at udarbejde promo-video – dette mv. skal sendes til Benjamin. 

 

• Benjamin: I forbindelse med Foreningernes Dag (7. september) og lignende lejligheder bør 

der fremstilles et flag for Budo Næstved. Vi kan få et sådan lavet hos én og samme 

virksomhed, som også laver flyers mv. Priser og muligheder undersøges nærmere hos hhv. 

nogle af de store virksomheder på området samt nogle af vore mindre lokale virksomheder. 

Et såkaldt ”beach-flag” for Budo Næstved vurderes umiddelbart at koste omkring 1.600 kr. 

 

Pavillon er også oplagt at anskaffe; dette vurderes umiddelbart at koste omkring 400 kr. hos 

Harald Nyborg. 

 

Et lille bord og nogle stole bør også anskaffes til brug ved promo-lejligheder i bred forstand. 

 

Flyers (postkort-størrelse – A5 / halv A4) skal udarbejdes 

 

Visitkort for Budo Næstved (med URL-adresse og QR-kode) skal udarbejdes: 

- Et billede af hver stilart på forsiden 

- URL-adresse, Facebook-reference og QR-kode på bagsiden 

 

Der skal ikke bestilles for mange flyers ad gangen – hvis de skal opdateres, kan de gamle 

typisk ikke bruges og går til spilde. 

 

Deadline for Saras udkast til flyer: en uge; gerne lørdag i indeværende uge 
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Punkt 3: tilskud til kedeldragt (Systema) og gi 
 

• Benjamin: Systema søger om tilskud op til 800 kr. i forbindelse med Systemas indkøb af 

kedeldragt og historisk korrekte USSR-uniformer til brug ved udadvendte Systema-

arrangementer. Systema anser et sådan tilskud for at være berettiget, idet Systema gør reklame 

for hele Budo Næstved (og ikke blot sig selv), når stilarten er ude at lave arrangementer vedr. 

Spetsnaz og Den Kolde Krig. 

 

Bestyrelsen godkender tilskuddet. 

 

• Vedr. gi-tilskud til Heidi: Kriterier skal udarbejdes for, hvem der kan få hvilke tilskud og til 

hvad. 

 

Der kan kun gives tilskud – ikke det fulde beløb for en anskaffelse. 

 

Instruktører og hjælpeinstruktører kan søge om tilskud (ét og samme beløb). Maks. 800 kr. 

hvert 3. år – til anskaffelse af træningstøj – vil blive refunderet. Der skal foreligge 

dokumentation for købet. 

 

Helene vil skrive til Heidi og oplyse om dette. Holger skriver det ind i beslutningsdokumentet. 

 

 

Punkt 4: Ud at spise 
 

24. april kl. 19.00 på restaurant Dhaba i Næstved. 

 

Anders bestiller bord til 7 personer. 

 

 

Kommende bestyrelsesmøder 
 

• 20. maj kl. 19.00 hos Benjamin 

 

• 24. juni kl. 19.00 hos Holger 

 

• (Intet i juli – sommerferie) 

 

• 19. august kl. 19.00 hos Sara 

 

• 7. oktober kl. 19.00 hos Jacob 

 

• 2. december kl. 19.00 hos Anders 
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Eventuelt 

 

• Helene: Genindmeldelse af alle medlemmer skal foretages – blanket til dette formål skal 

udarbejdes, idet foreningens medlemsoplysninger er håbløst uddaterede.  

Dette skal bringes op i forbindelse med førstkommende instruktørmøde. 

Oplysningen ”nærmeste pårørendes telefonnummer” skal tilføjes på indmeldingsblanketten. 

 

• Helene: Hvornår skal der opkræves kontingent? Helene foreslår, at hvert halvår ville være 

bedst i stedet for den nuværende ”5 mdr. + 7 mdr.”-ordning. 

 

Bestyrelsen godkender dette – Helene er kasserer og bestemmer dette (Holger: ”Gør, hvad der 

passer dig bedst”). 

 

• Helene: Er der noget nyt i forhold til DGI/DIF-tilskudsansøgning (nye måtter til foreningen)? 

 

Hvilke måtter er bedst til Budo Næstved?  

Holger vil undersøge nærmere hvilke måtter, der bruges i Odense Jiu-Jitsu Klub (vil spørge 

Kenneth-Sensei m.fl.) – samt se nærmere på, hvilke fordele og ulemper der er ved enkelte 

måttetyper. 

 

Benjamin nævner muligheden for 2 typer underlag. 

 

Bestyrelsen vil tale nærmere om dette i forbindelse med vores spisning / sociale arrangement 

d. 24. april. 

 

• Vedr. ny STOR måtte: 

DGI-pulje til og med 25.000 kr.: ”Rekruttering og fastholdelse af medlemmer” indgår her → 

”klik-måtter” ville følgelig kunne kaldes for ”promoveringsudgift” (til brug, når vi skal ud at 

lave opvisninger o.l.). 

 

 

RECAP 
 

• Holger indkalder til bestyrelsesmøde – og undersøger tingene mht. nye måtter til foreningen 

 

• Sara laver udkast til promo-flyer 

 


