
Referat

Bestyrelsesmøde i foreningen Krav Maga Jyllinge

Dato: Onsdag d. 9. august 2021 kl. 17:30

Til stede: Dany Levy-Schousboe, Peter Hans Jensen, Christian Hoelgaard og Trine Hoelgaard.
Fraværende: Julie Bobak Holmstrup

Punkt 1: Valg af ordstyrer og referent
Christian er valgt som ordstyrer og referent.

Punkt 2: Status på økonomi og medlemmer
Christian gav status på foreningens økonomi og medlemstal.

Der er pr. d.d. ca. 11.600 kr. på kontoen, inden der bliver betalt kontingent for 3. kvartal. Der er
udestående betalinger til instruktørlicens (2.000 kr.) og betaling af husleje for sæsonen
2020/2021 til Roskilde Kommune (ca. 1.000 kr.).

Der er sendt opkrævning til de 13 voksne samt 2 passive medlemmer, der pt. er registreret som
medlemmer i MinForening (i alt 5.400 kr.). Derudover er der foreningens 2 instruktører, der ikke
betaler kontingent. Foreningen har således pt. 17 medlemmer i alt.

Peter kunne oplyse, at vi har fået afslag fra TrygFonden på vores ansøgning om midler.

Punkt 3: Indkøb af udstyr m.m.
Indkøb af førstehjælpskasse som blev besluttet på seneste bestyrelsesmøde i april 2021 er
endnu ikke foretaget. Dette gøres snarest muligt af Christian.

Trine ønsker køb af “karatebælter” til træningsformål. Koster fra ca. 16 kr. stykket hos Nippon
Sport. Det er besluttet, at Christian indkøber 10 stk. bælter på 250 cm.

Der bør samtidig købes nogle få “klodskasser” til buret, så de mindre ting ikke kan fiskes ud af
buret. Alternativt kan bruges papkasser i passende størrelse.

Det er besluttet, at Christian indkøber 2 par 14 ounce boksehandsker til buret, der kan
anvendes af (primært nye) medlemmer, der ikke selv har handsker. Samtidig opfordres
medlemmerne til at anskaffe egne boksehandsker, da det vil give mulighed for mere fleksibel og
dynamisk træning.

Endelig er det besluttet, at Christian indkøber 10 sjippetove til buret.



Alle indkøb foretages hos Nippon Sport, hvor vi får gode rabatter ved indkøb til foreningen.

Punkt 4: Drøftelse af tidspunkter og retningslinjer for “fri træning”
Trine og Dany underviser helst mandag og onsdag, så lørdagstræningen bliver som
udgangspunkt til “fri træning uden instruktør”.

Disse lørdagstræninger bliver således uden en certificeret IKM Krav Maga-instruktør og er
dermed ikke pointgivende. Bestyrelsen lægger samtidig op til, at foreningens medlemmer på
skift kan “styre” en lørdagstræning og fx fokusere på fysisk træning eller andre teknikker, der
ikke nødvendigvis er omfattet i IKM Krav Maga.

Det vil være optimalt, hvis den/de ansvarlige for at tilrettelægge “fri træning” er planlagt noget tid
frem.

Der kan i første omgang planlægges fx 4 lørdage, hvorefter der kan foretages en evaluering.
Det er aftalt med Brian, at han har den første lørdagstræning, der ligger lørdag d. 14. august.

Punkt 5: Tiltrækning af nye medlemmer
Der afholdes introaften mandag d. 23. august med forudgående annoncering på Facebook og
Instagram. Trine laver reklamemateriale og SoMe-opslag + står for selve træningen på dagen.

Det blev drøftet at holde et isoleret forløb for unge piger - fx over 4 lørdage/søndage á 2-2½
timer. Det kunne fx afholdes i september måned.

Punkt 6: Eventuelt
Klubben har overtaget noget tøj fra Herlev-klubben, der ikke længere er i IKM-forbundet. Vi
kommer til at betale noget for tøjet, men det vides endnu ikke hvor meget. Noget af tøjet er til
mindre børn, så det skal sandsynligvis videre til en klub, der underviser børn.

Der skal indhentes fornyet børneattest på foreningens instruktører. Christian sørger for at initiere
dette.

Trine og Christian laver et udkast til nyhedsbrev med information om den nye sæson, herunder
information om fri træning samt opfordring til indkøb af boksehandsker, som lægges i
bestyrelsesgruppen på Facebook til kommentering. Derefter udsendes nyhedsbrevet til
medlemmerne i MinForening.

Jyllinge d. 9. august 2021

Referent Christian Hoelgaard


