
Referat Budo Næstved bestyrelsesmøde 2019-20-05   

Til stede: Henrik, Jacob, Benjamin, Helene, Holger. 

referant: Holger 

1 Dækning af promoverings udstyr. 

Der skelnes imellem tilskud til instruktør træningstøj og promoverings udstyr. 

Der kan via bestyrelsen skriftlig søge om penge til promoveringsudstyr, bestyrelsen vurderer så fra gang til gang 

om man vil støtte med hele beløbet eller med et tilskud, bestyrelsen vurderer bla. ud fra kassebeholdning, 

betalende medlemmer og relevans af udstyret. 

Dette punkt skrives ind i beslutnings dokumentet (Holger). 

 

2 Hjemmesiden og facebook 

Den nye hjemmeside er sat i drift, 2 af vores medlemmer har været til undervisning, hvor de er blevet sat ind i 

hvordan man administrerer den nye side. 

Beløbet for den nye side blev 2500,- inkl. Undervisningen (plus moms). 

Der arbejdes videre på at få opdateret siden med nyere tekster og billeder. 

Der efterspørges materiale i form af tekster og billeder. 

Det gamle billede arkiv slettes, der varsles ud at administratoren skal kontaktes hvis man ønsker en kopi inden 

sletning. 

 

3 PR, flyer, Budo Næstved Stand, logo 

Plakat, postkort og visitkort er ved at være klar til tryk, der skal bestilles mellem 50 og 100 plakater , 200 

postkort og 200 visitkort . 

Der arbejdes videre med layout på plakaten. 

Der indkøbes plastik klapbord, 4 klapstole, pavillon med sider, 2 beachflag. 

De medlemmer som har været med i logo konkurrencen et gavekort til spreadshirt.dk. (Helene) 

(Alberte, William, Helene, Sara, Henrik, Benjamin) 

Der indkøbes tshirt til promoveringsbrug, så man bruges når man skal ud til stævner eller messer, det kommer 

med i puljen af promoveringsudstyr som vi søger om. 

 

4 Status på medlemmer, mangler der betalinger. 

Der er en del medlemmer fra judo og Aikido som mangler at betale, det laves et notat til instruktørmødet 

omkring problemstillingen. 

5 Foreningens dag 

Dato er lørdag d. 7 september 11- 15:30. 

Benjamin melder os til, Sara og Benjamin står som kontakt personer, de arbejder videre med programmet. 
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6 Evt 

Der skal snart kaldes ind til instruktørmøde, inkl bestyrelsen (Holger) 

 

 

 

 

 

 


