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Dirigent : Jacob Møller  

Referent : Holger Madsen 

1 Valg af dirigent  

Jacob Møller 

2 Formandens beretning  

Se billag1 

3 Kassereren forlægger revideret regnskab  

Regnskabet for 2018 så rigtig fint ud, der er kommet styr på alle kontingent indbetalinger Tilskuddet er blevet 

lidt mindre, det skyldes at der er færre børn, samt at tilskuds taksten er faldet. Kursusudgifterne er faldet lidt i 

det forgange år, det skyldes at der nu er blevet sat loft på beløbet. Alt i alt over overskuddet vokset en lille 

smule.  

4 Behandling af indkomne forslag  

Der er ikke modtaget nogen indkomne forslag  

5 Valg af betyrelse 

Følgende er kommet ind Kasser Helen Jæger Benjamin Brylle Hansen Sara Lund Jacob Møller  

6 Valg af suppleanter  

Henrik Jensen Anders Juul Flensborg  

7 Valg af revisor og suppleant  

Claus og Jonas Olsen er genvalgt  

8 Nedsættelse af udvalg  

Heidi Glerup har taget posten som fest/arrangements udvalget  

9 Eventuelt  

Der er ønske om at der skal sættes en ”besked tavle” op, så vi kan kommunikere og lægge infor op via den. Der 

var ønske om at indkøbe gennemrydningsplader som kunne bruges til træning. Der blev stillet et forslag om at 

vi kunne donere den gamle springmåtte til en institution af en art, hvilket blev modtaget som en god ide. 
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Bilag 1 

Formands beretning 2019 

Så er vi atter nået frem til en generalforsamling og vi kan se tilbage på 2018 som har budt på masser af træning 

samt deltagelse på kurser og lejre.   

Systema: Systema har været på seminar i Berlin sidste forår, der er også blevet skabt nye kontakter til Berlin 

hvor vores instruktører har været med som del instruktører sidste gang. 

Systema har lavet et instruktør skift fra Henrik til Miguiel sidste år, så det nu er Miguel som er cheftræner. 

Systema har været ude på messer og events, hvor de har lavet en opvisning og hvor de på den måde laver 

noget pr for klubben. 

Yderligere er Systema ved at lave en reklamefilm som skal være med at til at promovere systema og Budo 

næstved. 

Jiu Jitsu: Jiu Jitsu har i årets løb deltaget i både sommer og vinterlejer, ud over det så har de afholdt et 1.kyu 

kursus hvor der var god deltagelse fra stort set hele landet. 

Der har været en lille tilgang af nye medlemmer i Jiu Jitsu i det forgange år. 

Yderligere kan nævnes at Jiu jitsu har haft Jacob til nationalgraduering som bestod til 1. Kyu 

Jeg har desværre ikke fået nogen tilbagemeldinger fra Judo og Aikido ,dog er jeg ret sikre på at de heller ikke 

har ligget på den lade side i det forgange år.   

På bestyrelses siden har vores hovedfokus været at få styr på medlems delen samt økonomi delen, vi er nu 

kommet helt over på PBS, det har nu kørt i et års tid og det har lettet arbejdet en del for både kassereren og for 

medlemmerne som nu kan tilmelde kontingentet til betalingsservicen. 

En anden ting som har været i fokus hos bestyrelsen har været nyt logo og ny hjemmeside, logoet er vi kommet 

i mål med, det tog lidt tid at finde frem til det rigtige design på vores logo, og da vi jo prøver at holde 

omkostningerne nede, så tog det også lidt tid at få det tegnet og klargjort på billigste vis. 

Hjemmesiden har nok været den største udfordring, der er blevet brugt en del ressourcer på det projekt, og for 

at gøre en lang historie kort, så lykkedes det os at finde en udvikler som ville lave en ny side billigt til os, men et 

stykke inde processen løb vi ind i tekniske problemer, som gjorde at løsningen alligevel ikke kunne lade sig 

gøre, på den måde blev vi sat lidt tilbage igen, vi er dog kommet på sporet igen, og der arbejdes på fuld styrke 

lige nu for at få den nye side up, vi har et håb om at siden kommer på nettet i løbet af foråret. 

 

Hvad promovering angår, så har det været lidt op af bakke, vi har lavet nogle tiltag på de sociale medier og vi 

har prøvet at udbyde selvforsvars kurser, det har givet få nye medlemmer, men det er virkelig op af bakke på 

det område, derfor vil vi være taknemlige hvis i andre kunne byde inde med ideer og tiltag på det område. 
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Jeg vil også lige gøre opmærksom på at man har mulighed for at følge med i bestyrelses arbejdet via vores 

referater som bliver lagt ud på hjemmesiden. 

Yderligere er det muligt at følge med i de lidt mere vigtige og større beslutninger ved at se i vores beslutnings 

dokument som også er at finde på hjemmesiden, ideen med det dokument er at gøre det lidt nemmere at finde 

frem til de beslutninger som bestyrelsen måtte træffe.  

Jeg vil gerne sige tak til de andre bestyrelses medlemmer for al den tid og energi som de lægger i bestyrelses 

arbejdet, det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer i det forgange år. 

 

Holger Madsen 

Bestyrelsesformand  

 


