Referat
Ordinær generalforsamling i Foreningen Krav Maga Jyllinge
Dato: Onsdag d. 27. april 2022
Til stede:
Bo T. Christensen, Christian Hoelgaard, Clara Gustafsson, Dany Levy-Schousboe, Henrik
Schiøtt Sørensen, Mads T. Christensen, Peter Hans Jensen, Tage Bergsbo og Trine Hoelgaard.
Formanden (Trine) bød velkommen til generalforsamlingen.
Punkt 1: Valg af dirigent
Trine blev valgt som dirigent.
Formanden konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt jf. foreningens vedtægter.
Punkt 2: Bestyrelsens beretning
Formanden (Trine) læste bestyrelsens beretning for det forgangne år.
Beretningen offentliggøres på foreningens hjemmeside snarest muligt efter
generalforsamlingen.
Punkt 3: Regnskab for det forløbne år til godkendelse
Kassereren (Christian) gennemgik årsregnskabet for 2021. Regnskabet er endnu ikke revideret,
men bliver det snarest efter generalforsamlingen af foreningens nuværende revisor (Henrik
Schiøtt Sørensen). Herefter offentliggøres det reviderede regnskab på foreningens hjemmeside.
Punkt 4: Budget og fastsættelse af kontingent
Kassereren (Christian) gennemgik budgettet for 2022.
Bestyrelsen anbefalede et uændret kontingent på 450 kr./kvartal for unge 13-17 år, 600
kr./kvartal for voksne fra 15 år, 450 kr./kvartal for pensionister m.m. og 100 kr./kvartal for passive
medlemmer. Generalforsamlingen kunne tiltræde bestyrelsens forslag om uændret kontingent.
Henrik spurgte ind til muligheden for at få tilskud fra Roskilde Kommune, når nu foreningen har
medlemmer under 18 år. Tage havde fra en anden forening erfaring for, at der er et vist arbejde i
at søge dette tilskud, som ligger i omegnen af 300 kr. pr. medlem pr. år. Der var enighed om, at
indsatsen ikke helt står mål med resultatet så længe foreningen ikke har flere medlemmer under
18 år.
Herefter blev der talt om muligheden for uddannelse af nye instruktører til foreningen og i den
forbindelse foreningens mulighed for at give tilskud til en sådan uddannelse. Medlemmer der er
interesseret i at uddanne sig til instruktør i IKM skal som udgangspunkt være gradueret G1, før
de kan komme i betragtning til instruktøruddannelsen.

Trine nævnte muligheden for at foreningen kan benytte en IKM-instruktør, der pt. er uden klub.
Bestyrelsen arbejder videre med denne mulighed.
Punkt 5: Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg var formand Trine Hoelgaard, bestyrelsesmedlem Dany Levy-Schousboe,
bestyrelsesmedlem Julie Bobak-Holmstrup samt de to suppleanter Bo T. Christensen og Brian
Svejstrup. Julie ønskede ikke genvalg og Brian var tidligere udmeldt af foreningen.
Generalforsamlingen genvalgte Trine Hoelgaard som formand og Dany Levy-Schousboe som
bestyrelsesmedlem.
Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Henrik Schiøtt Sørensen. Bo T. Christensen blev
genvalgt som 1. suppleant og Mads T. Christensen blev valgt som ny 2. suppleant.
Punkt 7: Valg af revisor og suppleant
Da Henrik Schiøtt Sørensen nu er indtrådt i bestyrelsen, blev Tage Bergsbo valgt som
foreningens interne revisor. Der blev ikke valgt en revisor-suppleant.
Punkt 8: Eventuelt
Foreningens træninger blev drøftet. Nogle medlemmer synes, at træningerne til tider mangler
intensitet - som fx kan løses ved at træningen afsluttes med en stressøvelse. Dette kan skyldes
den tidsmæssige udfordring i, at træningerne kun er af 1 times varighed - og at det derfor kan
være svært at nå at indlære de teknikker, der skal anvendes i fx en stressøvelse, der er
sammensat af flere teknikker.
Der blev endvidere talt om, at rotation under træningerne kan være med til at løfte nye
medlemmers niveau hurtigere. Medlemmerne blev af instruktørerne opfordret til at minde
instruktørerne om muligheden for i højere grad at benytte rotation under træningerne.
Muligheden for at booke fx en halv times ekstra træning en gang om måneden blev vendt. Den
ekstra tid vil kunne benyttes til at gå mere i dybden med træningen - fx med mere komplicerede
kombinationer, stressøvelser og/eller sparring. Dette drøftes videre i bestyrelsen.
Tak til de medlemmer, der deltog i årets generalforsamling.
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