
Referat

Bestyrelsesmøde i foreningen Krav Maga Jyllinge

Dato: Onsdag d. 15. december 2021 kl. 20:15

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

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. 20.932,82 kr. på foreningens konto i Danske Bank. Der udestår umiddelbart kun
betaling af webhotel (441 kr.) samt elevbetaling for december (160 kr.). Udgift til instruktørers
ekstratræning (ifm. klargøring til graduering) kommer muligvis også i 2021 (max 2.000 kr.). Årets
resultat forventes at blive et overskud på ca. 8.000-10.000 kr., hvilket er rigtigt fint taget i
betragtning, at der næsten ikke blev opkrævet kontingent i første kvartal.

Foreningen har pt. 16 voksne samt 2 passive registreret som medlemmer i MinForening.
Derudover er der foreningens 2 instruktører, der ikke betaler kontingent. Foreningen har således
pt. 20 medlemmer i alt. Der er 2 nye medlemmer på vej, der ønsker at starte lige efter nytår.

Punkt 3: Indkøb af udstyr m.m.
Indkøb af førstehjælpskasse som blev besluttet på bestyrelsesmøde i april 2021 er endnu ikke
foretaget. Trine står for at finde en førstehjælpskasse, som vi kan bestille.

Punkt 4: Status på “fri træning” om lørdagen
De fleste af de frie lørdagstræninger er gået rigtigt godt. Ansvaret for træningerne har været
fordelt på flere medlemmer.

Fri lørdagstræning fastholdes og evalueres løbende på de kommende bestyrelsesmøder.

Punkt 5: Tiltrækning af nye medlemmer
For at tiltrække nye medlemmer, har bestyrelsen besluttet, at der tilbydes gratis træning til nye
medlemmer mandage og onsdage i hele januar måned. Samtidig gøres træning i januar også
gratis for alle nuværende medlemmer.



Op til disse “introdage” annonceres der på Facebook og/eller instagram. Trine udarbejder
reklamemateriale.

Christian opdaterer hjemmesiden med information om gratis træning i januar måned.

Christian forsøger at få udarbejdet mere videomateriale i løbet af juleferien.

Annoncering startes lige efter jul - under hensyntagen til aktuelle corona-restriktioner.

Punkt 6: Kontingent i 2022
Bestyrelsen ønsker at fastholde unge medlemmer så længe som muligt. Derfor ændrer
foreningen fra 1. januar 2022 aldersgruppen for unge fra at være 13-14 år til i stedet at være
13-17 år.

Der er desuden et ønske om at indføre reduceret kontingent for medlemmer på efterløn,
pension og førtidspension. Kontingentet for denne gruppe fastsættes fra 1. januar 2022 til 450
kr. pr. kvartal (samme sats som for unge). Medlemmer skal henvende sig til kasserer (Christian),
hvis de opfylder kravene for og ønsker at betale reduceret kontingent.

Punkt 7: Eventuelt
Hvis gældende corona-restriktioner tillader det, vil bestyrelsen forsøge at arrangere en
“julefrokost” i løbet af januar måned.

Christian opretter træninger for 1. halvår af 2022 i MinForening.

Trine og Christian laver et udkast til nyhedsbrev, som lægges i bestyrelsesgruppen på
Facebook til kommentering. Derefter udsendes nyhedsbrevet til medlemmerne i MinForening.

Jyllinge d. 15. december 2021

Referent Christian Hoelgaard


