
Referat

Bestyrelsesmøde i foreningen Krav Maga Jyllinge

Dato: Mandag d. 15. august 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 referent
Christian er valgt som referent.

Punkt 2: Status på økonomi og medlemmer
Foreningen har i første halvår 2022 haft et overskud på kr. 7.700,40. Der er pr. dags dato
28.195,58 kr. på foreningens konto.

Pr. d.d. har foreningen 29 medlemmer, men der er nye medlemmer på vej som følge af
kampagnen med gratis træning i august måned.

Punkt 3: Ændring af tilhørsforhold til forbund
Dany og Trine var søndag d. 14. august til møde med alle instruktører under IKM. På mødet
meldte director for IKM Danmark ud, at IKM-forbundet i Danmark lukker. Den nuværende
director for IKM i Danmark starter i stedet et nyt forbund ved navn “Krav Maga Danmark” (KM
DK).

Dany og Trine gennemgik de konsekvenser det vil have, hvis foreningen vælger at gå med KM
DK.

En overgang til KM DK vil have positive økonomiske konsekvenser for foreningen, da der bl.a.
ikke længere skal betales den månedlige elevbetaling.

Da Krav Maga Jyllinges instruktører er organiseret under IKM Danmark, skal foreningen tage
stilling til, hvorledes den skal fortsætte - med hensyntagen til, hvordan foreningens instruktører
er organiseret (hvilket i sidste ende er op til instruktørerne selv).

Dany og Trine ønsker at skifte forbund og blive instruktører i KM DK, og de resterende
medlemmer i bestyrelsen er enige i, at dette er en rigtige beslutning.

Da IKM Danmark lukker og slukker, kan systemet “Kravcrm” ikke længere anvendes til
registrering af point. Derfor arbejder KM DK på at lave en ny løsning til dette formål. Christian
kigger på at lave et regneark eller lignende, der midlertidigt kan anvendes til pointgivning.



Samtidig trækkes elevernes nuværende pointtal ud af Kravcrm og lægges som startdato i
regnearket.

Bestyrelsen har besluttet, at foreningen giver en ny KM DK t-shirt til alle eksisterende
medlemmer. Endvidere får alle kommende, nye medlemmer en KM DK t-shirt ved indmeldelse.

Da det af vedtægternes § 4 fremgår, at instruktører i foreningen skal være organiseret i
forbundet IKM, er det derfor nødvendigt med en vedtægtsændring (og dermed en ekstraordinær
generalforsamling), såfremt foreningen skal fortsætte med instruktører, der er organiseret i KM
DK.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 31. august kl. 20:00. I
indkaldelsen til generalforsamlingen vedlægges en dagsorden samt begrundet beskrivelse af
den planlagte vedtægtsændring. Trine og Christian laver et udkast til denne beskrivelse og får
bestyrelsen til at godkende den.

Punkt 4: Indkøb af udstyr m.m.
Der er d. 14. august indkøbt 4 attrapknive og 15 tandbeskyttere som aftalt på tidligere
bestyrelsesmøde(r).

Punkt 5: Eventuelt
Intet til eventuelt.

Jyllinge d. 15. august 2022

Referent Christian Hoelgaard


