
 

 

Budo Næstveds ordinære generalforsamling 

Torsdag d. 28. maj 2021 kl. 19 

Den gl. restaurant i Arena Næstved 

 

 

1. Valg af dirigent 

Marianne er valgt. 

Helene valgt som referent 

 

2. Formandens beretning 

Det har været et underligt år med corona – både privat og i klubregi. Det har medført restriktioner 

og aflyst træning, som vi alle har savnet. Vi har klaret os godt på trods af corona, selvom det har 

været trist. Vi har tilpasset os, og bestyrelsen har fortsat sit arbejde. Trænerne har gjort et stort 

stykke arbejde for at tilpasse træningen til at kunne fortsætte på forskellig vis, bl.a. via facebook, 

med træning. Jeg tror på, at medlemmerne har mærket og sat pris på dette, da vi ikke har oplevet 

stor medlemsflugt som andre klubber. I bestyrelsen har vi fokuseret på få ting. Hvordan tiltrækker 

vi medlemmer? Siden vores start i 50’erne går det op og ned. Vi forsøger at udvikle klubben. Blandt 

andet har vi forbedret og ryddet op på vores hjemmeside og opdateret vores facebookside. 

Facebook er nok et sted hvor vi kan ramme flest nye medlemmer. Anders har haft opgaven med 

hjemmesiden. Dette overgår til Helene i første omgang, da Anders ikke genopstiller i bestyrelsen. 

Der er iværksat en større indsats på facebook med regelmæssige opslag, som Helene har stået for. 

Instruktørerne er blevet bedt om materiale, som kan bruges til dette. Der er blandt andet lagt 

billeder og videoer op. I corona har vi ikke haft mulighed for opvisninger m.m., men det er oplagt at 

genoptage, når det er muligt – fx foreningernes dag, kvindernes kampdag m.m. Der er købt nye 

måtter via tilskudsmidler, samt nogle neon-veste til udendørstræning. Vi håber på inputs fra 

generalforsamlingen og medlemmer, blandt andet via nedsættelse af udvalg. Ellers tager vi det 

løbende. Tidligere snak om nye lokaler er ikke blevet til noget endnu. Vi ønsker os et nyt sted at 

have lager, da det nuværende koster lidt for mange penge til hvad vi synes. Vi samler op på 

eventuelle hængepartier og gennemgår medlemslisten. Tak til alle, der har været med til at 

understøtte klubben i det sidste år. Tak til instruktørerne for deres store indsats. Tak til 

bestyrelsesmedlemmerne, der har løftet i flok. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen.  

 

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab 

 

Regnskabet er godkendt. 

 

 

4. Valg af bestyrelse  

a. Kasserer – Helene Jæger – modtager genvalg 



i. genvalgt 

b. Bestyrelsesmedlem - Niels S. Eriksen – modtager genvalg 

i. genvalgt 

c. Bestyrelsesmedlem – Marianne Kullmann (suppleant) – modtager valg 

i. Valgt som bestyrelsesmedlem  

d. Mangler 

i. Maria Olsen (jiu jitsu) valgt 

 

5. Valg af bestyrelsessuppleanter 

a. Mangler 

i. Heidi Gleerup valgt – stiller sig passiv 

b. Mangler 

i. Lars Møller valgt - stiller sig passiv 

 

6. Valg af revisor / revisorsuppleant 

a. Claus genvælges som revisor 

 

7. Valg / nedsættelse af udvalg 

Der foreslås at vælge en dojo-formand (står for orden/rengøring – hvem skal hvad, hvad skal der 

gøres) – Jacob Møller valgt. 

Bestyrelse varetager i første omgang opgaven som aktivitetsudvalg i forbindelse med at klubben 

starter ordentligt op igen efter corona 

 

8. Behandling af indkomne forslag 

Der ligges op til samtale om klubbens logo – det er en samtale, der skal holdes løbende henover det 

kommende år.  

 

9. Tildeling af vandrepokal 

Vandrepokalen tildeles i år til klubbens instruktører, som tak for deres store indsats under corona. 

Bestyrelsen udarbejder et skriv om retningslinjer / vejledninger for indstillinger / hvad der bliver 

lagt vægt på i bestyrelsen ved stillingtagen. Disse meldes ud omkring efterårsferien, hvor der 

samtidigt opfordres til at modtage indstillinger 

 

10. Vi fejrer Claus Larsen, der har 50-års jubilæum 

Formand Sean Littlewood holder en lille tale. Claus får en kurv med et kort. 

 

11. Eventuelt 

Heidi spørger, hvordan det går hos afdelingerne. Hos jiu jitsu har der været udskiftning med en 

instruktør, men har været forholdsvis stabilt med medlemstal. Systema har trænet online i vinter 

og har trænet udendørs hhv. ved grusgrav og i Haslev. Stabilt medlemstal (ikke mange, men stabilt), 

med en ny på vej. Judo har trænet udenfor og glæder sig til at komme ind fra på mandag d. 31. maj. 



Der er pt. 3 aktive faste børn på juniorhold + 4-5 seniorer. Bestyrelsen har støttet med at sende info 

til juniorer, bl.a. om sommerlejr i Gerlev. Aikido har ca. 5 faste medlemmer og nogle der kommer 

en gang i mellem. Der har ikke været træning i vinter, men pt. er der udendørs træning i 

Herlufsholmskoven. De bliver ude indtil efter sommerferien.  

Helene efterspørger materiale fra stilarterne til hjemmeside + facebook. Heidi opfordrer til at 

bestyrelsen opfordrer medlemmerne skal dele / interagere med opslagene.  


