Referat
Bestyrelsesmøde i Foreningen Krav Maga Jyllinge
Dato: Torsdag d. 29. oktober 2020 kl. 20:00
Tilstede:
Julie Bobak Holmstrup, Dany Levy-Schousboe, Peter Hans Jensen, Christian Hoelgaard og
Trine Hoelgaard.
Punkt 1: Valg af ordstyrer
Trine er valgt som ordstyrer.
Punkt 2: Valg af referent
Christian er valgt som referent.
Punkt 3: Status siden start - medlemsstatus, økonomi og MinForening
Vi har i øjeblikket 12 betalende medlemmer i foreningen. Ét medlem har ikke betalt kontingent
og det er svært at komme i dialog med medlemmet.
Økonomi til dato er gennemgået uden bemærkninger. Budget for 2021 er gennemgået uden
bemærkninger.
MinForening fungerer rigtigt godt - både for kasserer og for medlemmer. MinForening suppleres
af Dinero mht. bogføring og regnskab.
Punkt 4: Tiltrækning af nye medlemmer
Vi fortsætter som hidtil med at poste på Facebook og Instagram.
Resten af året gør vi ikke noget ekstraordinært for at tiltrække medlemmer, da vi ret nemt vil
ramme begrænsningen på 10 personer til træning.
Bestyrelsen er enige om, at vi vil arbejde på at udarbejde et antal videoklip, der kan promovere
foreningen og Krav Maga i det hele taget. Der er booket 2 timer i Tumlesalen d. 28/11 til
optagelse af videomateriale. Videoer skal helst være klar omkring jul/nytår.
Punkt 5: Brug af midler året ud
Der er enighed om, at foreningen jf. vedtægterne dækker instruktørlicens for 2. halvår 2020 - i
alt 3.000 kr. Indtil videre har instruktørerne selv betalt.

Desuden ønsker bestyrelsen at købe det udstyr, der pt. er udlånt til foreningen af Trine og som
allerede opbevares på Baunehøjskolen. Den aftalte pris er 3.200 kr. Udstyret har en værdi på
over 7.000 kr.
Punkt 6: Covid-19 fremmøde-registrering
Vi er indtil videre så få, så fremmøde-registrering vurderes ikke at være nødvendig. Der er
fortsat tilmelding til træning i MinForening, der kan anvendes til opsporing.
Punkt 7: Afholdelse af julefrokost
Pga. Covid-19 undlader vi at afholde julefrokost i år.
Punkt 8: Eventuelt
Status på søgning af midler hos fonde. Der er søgt hos Nordea-fonden, Tryg-fonden og
Fog-fonden. Der forventes ikke svar på ansøgninger før i første halvår af 2021.
Der er ofte meget beskidt på gulvet i Tumlesalen. Og desuden virker musikanlægget ikke. Trine
skriver til Max fra Baunehøjskolen.
Julie laver plan for træning for resten af december.
Drøftelse af indkøb af tøj til elever. Konklusionen blev, at vi giver webshoppen på
“ikmkravmaga.dk” en chance for at komme op at køre. På næste bestyrelsesmøde tages stilling
til, om det fungerer efter hensigten, eller om vi skal finde en anden løsning.

Jyllinge d. 29. oktober 2020
Referent Christian Hoelgaard

