Krav Maga Jyllinge
Generalforsamling d. 21. april 2021
Bestyrelsens beretning
Krav Maga Jyllinge (herefter “foreningen”) blev en realitet d. 16. juni 2020 på foreningens
stiftende generalforsamling. Foreningen blev herefter godkendt af Roskilde Kommune som
en “folkeoplysende forening”.
Foreningen startede træningsaktiviteter lige efter sommerferien med 3 ugentlige træninger.
Som folkeoplysende forening fik foreningen mulighed for at booke lokaler via Roskilde
Kommunes foreningsportal til meget fordelagtige priser.
Foreningen startede ud med at lægge 2 ugentlige træninger i kampsportslokalet i
Jyllingehallen og den sidste ugentlige træning i Hallen på Nordskolen, afdeling Baunehøj
(Baunehøjskolen). Bestyrelsen kom dog hurtigt til den erkendelse, at kampsportslokalet i
Jyllingehallen ikke fungerede helt så godt, som vi havde forventet. Og med udsigt til
afregning for brug af bl.a. måtterne og ekstraordinær Corona-rengøring af lokalet, blev
brugen af kampsportslokalet endnu mere kompliceret.
Bestyrelsen valgte derfor at flytte de 2 ugentlige træninger til Tumlesalen på
Baunehøjskolen. Det havde den yderligere fordel, at der under alle træninger var adgang til
foreningens udstyr, der fortsat bliver opbevaret i foreningens nyindkøbte bur på
Baunehøjskolen.
Foreningen har for nylig afgivet lokaleønsker for sæsonerne 2021-2022 og 2022-2023 til
Roskilde Kommune, men har endnu ikke fået svar. Vi har ønsket samme lokaler og
træningstider som vi har været vant til i denne sæson. Dog har vi lagt en option ind på at
“opgradere” 1 ugentlig træning i Tumlesalen til Hallen, således der bliver 2 ugentlige
træninger i Hallen og 1 i Tumlesalen. Der vil blive meldt ud til medlemmerne, så snart vi har
fået svar fra Roskilde Kommune.
Bestyrelsen besluttede ret hurtigt efter opstart, at foreningen skulle søge fondsmidler, så vi
havde et større økonomisk råderum til bl.a. at købe udstyr, som kan gøre træningen sjovere.
Peter i bestyrelsen gik derfor i gang med at søge midler, hvilket indtil videre har resulteret i
en bevilling fra Nordea Fonden på 10.000 kr., som gik ind på foreningens konto i november
2020. Sidenhen er kommet et afslag fra Fog Fonden og der er fortsat én udestående
ansøgning. Nogle af pengene fra Nordea Fonden er allerede brugt på indkøb af attrap-knive
og benbeskyttere. Tak til Peter for den store indsats.
I oktober måned deltog 5 af foreningens medlemmer i IKM-forbundets graduering. Alle 5
bestod prøven og har nu graden P1. Endnu en gang tillykke til Carsten, Mads, Mark, Martin
og Peter - I gjorde det godt.
Sidst i november afholdt foreningen en aktivitet, hvor der blev optaget råmateriale til at
producere en række reklamefilm, der skal anvendes på de sociale medier. Den første af
disse film blev offentliggjort i marts måned, og flere er under udarbejdelse. Vi har allerede

fået mange positive tilbagemeldinger på filmene. Tak til de medlemmer, der lagde krop og tid
til optagelserne.
Pga. Corona-restriktioner måtte foreningen som al anden idræt stoppe sine aktiviteter i
starten af december 2020. I marts 2021 kunne vi så småt starte op på udendørstræning - i
både sne- og frostvejr - med først 1 og sidenhen 2 ugentlige træninger.
Bestyrelsen har besluttet, at foreningen fortsætter med at tilbyde 2 ugentlige træninger, så
længe der skal trænes udenfor.
Træning udenfor bliver sandsynligvis normen for resten af sæsonen, der går til udgangen af
juni måned. Det skyldes, at Roskilde Kommune har annulleret alle foreningens bookinger i
Tumlesalen, da denne er inddraget til Corona-testcenter. Endvidere har Roskilde Kommune
aflyst en del af vores bookinger i hallen pga. udskiftning af lysanlæg samt eksaminer på
skolen.
Foreningen har dens korte levetid haft mellem 10 og 16 betalende medlemmer. Foreningen
har i skrivende stund 16 betalende medlemmer, hvoraf de 2 er passive medlemmer.
Én af vores instruktører, Nana, har desværre for os besluttet at stoppe som instruktør ved
sæsonens afslutning. Det er et stort tab for foreningen - og vi kommer til at savne Nanas
høje energiniveau og gode humør. Tak for indsatsen, Nana!
Bestyrelsen håber på, at vi efter sommerferien igen kan starte op med indendørs træning 3
gange ugentligt. Da foreningen kun har 2 instruktører tilbage, bliver én af de ugentlige
træninger muligvis uden instruktør. Der vil komme nærmere udmelding om dette.
Efter sommerferien vil bestyrelsen arbejde med strategier for at tiltrække flere medlemmer.
Foreningen har i det meste af sæsonen anvendt foreningssystemet MinForening, som
samler foreningens aktiviteter, kommunikation og kontingentbetalinger under én hat.
Bestyrelsen opfordrer fortsat alle medlemmer til at bruge MinForening aktivt. Det skal særligt
nævnes, at medlemmernes tilmelding til træninger stadig er vigtigt - både mhp. evt.
Corona-smitteopsporing og som en hjælp til instruktørerne, når de skal planlægge
kommende træninger.
Det har igennem længere tid været en udfordring af få klubtøj leveret til foreningens
medlemmer. Heldigvis har IKM Danmark for nylig udvidet med en webshop, således
medlemmer af foreningen på lige fod med medlemmer i de andre IKM Krav Maga-klubber i
Danmark kan bestille T-shirts, tasker, shorts m.m. Flere af foreningens medlemmer har
allerede gjort brug af dette.
Bestyrelsen vil gerne sige tak til alle foreningens medlemmer, der har været med til at gøre
Krav Maga Jyllinge til et godt sted at være. Bestyrelsen ser frem til den nye sæson - og
håber, at vi kan vende tilbage til mere normale forhold, hvor vi måske også kan afholde
sociale aktiviteter som fx en julefrokost.
På vegne af bestyrelsen.
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