
Budo Næstved  

bestyrelsesmøde 24/6-19 

Tilstede: Sara, Helene, Anders, Jakob, Holger og Henrik 

referent: Henrik 

 

1: Hjemmeside/Facebook, billeder og tekster 

Hjemmesiden er ikke helt færdig, da der stadig mangler billeder. Der forefindes noget billed-

/tekstmateriale, bestyrelsen enes om at der bør bruges noget af det gamle indtil der foreligger noget 

mere aktuelt.   

Jiu Jitsu går foran med at lave video/ billedmateriale til siderne (f.eks. ”ugens teknik”), Henrik 

opfordrer Systema til at få lavet noget billedmateriale og tekst, som sendes til Benjamin… Vi håber 

på at eksemplets magt virker og Judo/Aikido følger hurtigt efter …. da de ikke responderer på 

forespørgsler. 

Der foreslåes at der på instruktørmøde lægges op til en fælles måde/stil for promovering på 

hjemmeside. 

Der skal lægges link og beskrivelse af brug til hjemmesiden www.spreadshirt.dk til tryk af t-shirt 

deslige op på hjemmesiden. 

 

2: PR, flyers, visitkort og dato for indkøb af promoudstyr 

Der forsøges at søge tilskud til PR materiale og udstyr hos DGI/DIF og lørdag d. 13/7 kører Holger 

til Harald Nyborg og indkøber bord/stole og pavillon. 

Heidi og Holger forsøger atter i efteråret at få kvindeselvforsvars hold op at køre. 

 

3: Foreningernes dag 

Sara og Benjamin har deltaget i info møde vedr foreningernes dag FOF. 

Der er foreslået at afholde en konkurrence foreningerne imellem eller foreningen internt. 

Der overvejes div. merchandise til uddeling (Bolsjer, vand eller lign.) 27/8 afholdes næste møde i 

Rådmandshaven hvor man kan se stedet. 

De vil gerne have at vi har plakater med samt er med på fællesplakat 

Der opfordres til at når PR materialet er klart så bringes det ud til bl biblioteket 

Foreningernes dag har foreslået et optog, men dette er der meldt fra på fra Budo Næstveds side. Der 

forsøges at se dette an i år, og hvis der ses muligheder i dette kan vi gå med næste år. 

Der er 2 opvisninger a 15 minutter stykket. Det er aftalt med foreningernes dag at Budo Næstved 

ikke har opvisning lige op af Næstved Taekwondo klub. 

Der er frit valg ifm hvad de forskellige grene vil lave/fremvise på standen. 

 

4: Evt.  

Der skal videre informeres på både hjemmeside og ved opslag i klubben, at januar opkrævning af 

kontigent rykker til februar. 

 

http://www.spreadshirt.dk/

