Referat
Bestyrelsesmøde i foreningen Krav Maga Jyllinge
Dato: Mandag d. 4. april 2022 kl. 20:15
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. 21.102,12 kr. på foreningens konto i Danske Bank efter betaling af
instruktørupdate og elevbetaling til forbundet. Hertil kommer udsendte kontingentopkrævninger
på ca. 12.500 kr. Foreningens økonomi er således pt. rigtig god.
Den samlede bestyrelse er enig om, at det er en god idé, at foreningen har en økonomisk buffer
af en vis størrelse. Fx hvis der skulle ske et omfattende tyveri af udstyr fra foreningens bur på
Baunehøjskolen - og der dermed skal suppleres op med udstyr.
Foreningen har i øjeblikket 16 voksne, 1 pensionist, 5 unge samt 2 passive registreret som
medlemmer i MinForening. Derudover er der foreningens 2 instruktører, der ikke betaler
kontingent. Foreningen har således pt. 26 medlemmer i alt. Der er 2 nye, unge medlemmer på
vej, der blot mangler at oprette sig i MinForening.
Punkt 3: Planlægning af generalforsamling
Bestyrelsen gennemgik punkterne til den kommende generalforsamling, der afholdes onsdag d.
27. april kl. 20:00-21:30 i Tumlesalen på Baunehøjskolen. Generalforsamlingen oprettes som en
aktivitet på MinForening, hvor medlemmerne kan tilmelde sig.
På generalforsamlingen gennemgår kassereren regnskabet for 2021. Årets resultat for 2021
viste et overskud på 10.641,68 kr. Regnskab for 2021 revideres som sidste år efter
generalforsamlingen. Bestyrelsen går igen i år efter, at der vælges en intern revisor blandt
foreningens medlemmer.
På valg til bestyrelsen er formand Trine Hoelgaard, bestyrelsesmedlem Dany Levy-Schousboe
og bestyrelsesmedlem Julie Bobak Holmstrup. Trine (formand) og Dany (bestyrelsesmedlem) er
indstillet på genvalg. Julie (bestyrelsesmedlem) ønsker ikke genvalg. Der skal således som
minimum findes ét nyt bestyrelsesmedlem til foreningen.

Bestyrelsesmedlem Peter Hans Jensen og kasserer Christian Hoelgaard er ikke ikke på valg i
år.
Der skal desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter, der kan tiltræde i bestyrelsen i tilfælde af, at
et af foreningens bestyrelsesmedlemmer vælger at udtræde af bestyrelsen eller melder sig ud
af foreningen.
Bestyrelsen indstiller at kontingentet fastholdes på de nuværende satser for den kommende
sæson.
Der blev drøftet input til bestyrelsens beretning på generalforsamlingen. Input omfattede
økonomi, medlemstal over året, engagement fra medlemmer (bl.a. i forbindelse seminarer,
graduering og fastelavn) samt annoncering med bl.a. reklamefilm. Udkast til beretning
udarbejdes og sendes til bestyrelsens godkendelse.
Punkt 4: Indkøb af udstyr m.m.
Bestyrelsen besluttede at supplere op med knive efter tyveri af 3 knive og 1 sæt plethandsker
tidligere på året. Der indkøbes således 8 nye knive. Der indkøbes endvidere yderligere 10
tandbeskyttere, der kan videresælges til medlemmerne. Desuden indkøbes på et senere
tidspunkt 8 attrappistoler.
Bestyrelsen har besluttet løbende at finansiere nyt instruktørtøj til foreningens instruktører.
Tildeling af midler til dette diskuteres/bevilges konkret af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde.
Punkt 5: Tiltrækning af nye medlemmer
Bestyrelsen besluttede, at foreningen efter sommerferien kører med august måned gratis for
nye medlemmer. Der annonceres i den forbindelse på Facebook/Instagram.
Punkt 6: Eventuelt
Som afslutning på en god sæson, har bestyrelsen besluttet, at foreningen afholder et socialt
arrangement for alle medlemmer torsdag d. 9. juni kl. 18:00 på restaurant Ny Asien på Jyllinge
Havn. Spisning (buffet) er for foreningens regning, mens medlemmerne selv betaler for
drikkevarer. Arrangementet oprettes i MinForening.
Bestyrelsen drøftede, hvad foreningen kan forvente af medlemmerne i forhold til køb af eget
udstyr. Foreningen har kun et begrænset antal boksehandsker og benskinner til udlån, som
fortrinsvis skal anvendes af nye medlemmer. Der var enighed om at udfærdige en tekst på
foreningen hjemmeside, der beskriver, hvad foreningen forventer af medlemmerne. I grove træk
forventes følgende:
●
●

Efter nogle få træninger: Medlemmet har anskaffet egen tandbeskytter og skridtbeskytter
Efter ca. 1 måned: Medlemmet møder op til alle træninger i officiel Krav Maga t-shirt

●

Efter ca. 2-3 måneder: Medlemmet har anskaffet egne boksehandsker og benskinner

Beskrivelsen på hjemmesidene kommer til at omfatte følgende anbefalinger til størrelse på
boksehandsker:
●
●
●

Vægt under 65 kg: 12 ounce/oz
Vægt 65-73 kg: 14 ounce/oz
Vægt over 73 kg 16 ounce/oz

Bestyrelsen drøftede, hvordan foreningen bedst får nye(re) medlemmer indført i de
grundlæggende Krav Maga-teknikker. Trine foreslog at finde 2-3 lørdage over resten af
sæsonen, hvor hun tilbyder basistræning til nye medlemmer.

Jyllinge d. 4. april 2022
Referent Christian Hoelgaard

