
Referat

Bestyrelsesmøde i foreningen Krav Maga Jyllinge

Dato: Mandag d. 20. juni 2022 kl. 20:00

Til stede: Dany Levy-Schousboe, Peter Hans Jensen, Henrik Schiøtt Sørensen, Christian
Hoelgaard og Trine Hoelgaard.
Fraværende: Ingen

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

Punkt 2: Status på økonomi og medlemmer
Foreningens økonomi er fortsat god. Der er pr. dags dato 30.873,87 kr. på foreningens konto.

Christian følger ultimo juni op på regnskabet for første halvår og informerer bestyrelsen om
resultatet via Facebook-gruppen.

Foreningen har pt. 31 medlemmer i alt, hvoraf 1 nyt medlem dog ikke har betalt sit første
kontingent endnu. Det er 5 medlemmer flere end ved seneste bestyrelsesmøde i april måned.
Fordelingen på medlemmerne er:

● 18 voksne
● 8 unge
● 1 pensionist
● 2 passive
● 2 instruktører

Punkt 3: Indmeldingsprocedure
Indmeldingsproceduren er efter oplæg til bestyrelsen fra Christian nu blevet ændret, således
(nye) medlemmer ikke længere skal udfylde og underskrive en fysisk blanket, når de melder sig
ind. Ved indmeldelse i MinForening accepterer nye medlemmer automatisk de vilkår, der
fremgår af hjemmesiden. Vilkårene fremgår af samme side som knappen til indmelding.

Christian melder ud om dette i en nyhed på MinForening, således også eksisterende
medlemmer bliver gjort opmærksom på vilkårene for medlemskab.

Ved fremtidige ændringer i foreningens vilkår, skal alle medlemmer orienteres om disse
ændringer via MinForening.

Foreningen/instruktørerne vil fremover gøre ekstra opmærksom på, at medlemmerne forventes
at anskaffe eget udstyr jf. vilkårene.



Punkt 4: Opfølgning på generalforsamling (se særskilt referat herfra)
“Brug af IKM-instruktør pt. uden tilknytning til klub”: Dette vurderes ikke at være aktuelt på
nuværende tidspunkt, da foreningens egne instruktører pt. forestår træningerne.

“Diskussion om træningers forløb samt rotation under træninger”: Det er bestyrelsens opfattelse,
at instruktørerne siden generalforsamlingen har tilføjet ekstra intensitet til træningerne. Desuden
er der kommet mere rotation under træningerne.

“Booking af en ½ times ekstra træning fx en gang om måneden”: Hvis der skal køres med 1½
times træninger, er det instruktørernes opfattelse, at det skal være mere fast end en gang om
måneden, da det i praksis vil være svært for medlemmerne at huske, hvornår træningen er
forlænget. Så instruktørerne foreslår, at udvidet træning køres fx hver mandag eller hver
onsdag. Det besluttes derfor, at Christian booker en halv time ekstra i hallen hver onsdag fra
20:00-20:30. Bookingerne starter fra sæsonstart efter sommerferien til og med uge 41. Derefter
evalueres behovet. Træningerne forsøges tilrettelagt således, at det vil være muligt at afslutte
træningen efter den første time, hvis et medlem ikke ønsker at deltage i den fulde træning.

Punkt 5: Indkøb af udstyr m.m.
Der mangler stadig at blive indkøbt 8 attrapknive og 10 tandbeskyttere som aftalt på
bestyrelsesmødet i april måned. Bestyrelsen har besluttet, at indkøb af nyt udstyr afventer til
efter sommerferien.

Der er i maj måned blevet indkøbt instruktørbukser til Trine efter aftale med bestyrelsen.

Punkt 6: Tiltrækning af nye medlemmer
Bestyrelsen fastholder, at foreningen efter sommerferien kører med august måned gratis for nye
medlemmer. Der benyttes i den forbindelse betalt annoncering på Facebook/Instagram. Nye
medlemmer, der starter op i august og ønsker at fortsætte i foreningen, skal derfor først melde
sig ind i MinForening i starten af september (for at undgå opkrævning af kontingent for august
måned).

Trine udarbejder et opslag, som benyttes til annoncering fra (omtrent) mandag d. 25. juli. Første
træning efter sommerferien er mandag d. 8. august.

Punkt 7: Eventuelt
Deltagerne på basis-træningerne om lørdagen har været glade for træningerne. Trine foreslår,
at disse træninger kører fx hver den første lørdag i måneden efter sommerferien. Træningerne
oprettes derfor i MinForening.

Der var en flot deltagelse fra medlemmerne i sæsonafslutningen på Ny Asien. Således havde vi
en hyggelig aften med i alt 17 medlemmer fra foreningen.



Sidste træning er på onsdag d. 22. juni, hvor foreningen gerne vil give en sodavand og en
müslibar eller lignende.

Trine og Christian laver et udkast til nyhedsbrev og sender til bestyrelsen til kommentering.

Jyllinge d. 20. juni 2022

Referent Christian Hoelgaard


