
Referat

Bestyrelsesmøde i foreningen Krav Maga Jyllinge

Dato: Mandag d. 24. oktober 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: Økonomi og medlemstal
Der er i skrivende stund 42.233,37 kr. på foreningens konto. Der mangler at indgå ca. 1.000 kr.
fra betaling af kontingent.

Foreningen har pt. 30 medlemmer, hvoraf 2 er instruktører og 3 er passive medlemmer. Resten
fordeler sig med 18 voksne på 18-99 år, 6 unge på 13-17 år og 1 pensionist.

Punkt 3: Gratis t-shirts til medlemmerne
Christian skriver ud til medlemmerne med link til formular på hjemmesiden.

Frist for bestilling er onsdag d. 9/11.

Punkt 4: Godtgørelse for udgifter til instruktører
Bestyrelsen besluttede, at der fremover i december måned gives skattefri godtgørelse for
instruktørernes udgifter op til grænsen på pt. 6.000 kr.

Størrelsen på den skattefri godtgørelse aftales i bestyrelsen på baggrund af foreningens
aktuelle økonomi.

Der kræves jf. lovgivningen ikke dokumentation for udgifter fra instruktørerne.

Punkt 5: Hændelser i og efter undervisningen
Bestyrelsen vendte nogle konkrete situationer ifm. undervisningen.

Punkt 6: Manglende betaling af kontingent
Langt flertallet af foreningens medlemmer betaler deres kontingent til tiden. De sidste 2
medlemmer har i dette kvartal betalt deres kontingent hhv. d. 23/10 og d. 24/10. På trods af at
der blev publiceret en nyhed d. 30/9 på MinForening omkring netop betaling af kontingent.



Christian oplever at bruge unødvendig tid på at rykke medlemmer for betaling - både via
MinForening og pr. sms, når førstnævnte ikke har en effekt.

Bestyrelsen ønsker endnu ikke at indføre et rykkergebyr. Men hvis problemstillingen fortsætter
de kommende kontingentbetalinger, er bestyrelsen indstillet på at indføre et rykkergebyr.

Punkt 7: Eventuelt
Den netop afholdte graduering - og særligt ændringerne i det nye pensum - blev vendt.

Når elever går til graduering fremover, er det ok at de har IKM gradueringsmærke på tøjet.

Foreningen køber 10 KMDK-mærker, som kan videresælges til medlemmerne.

Bestyrelsen foreslår at afholde en julefrokost på enten Restaurant Ny Asien eller Bondestuen -
med samme koncept som sæsonafslutningen i juni måned, hvor foreningen betalte for maden
og medlemmerne for egne drikkevarer. Julefrokosten afholdes tirsdag d. 13/12 kl. 18:00.

Jyllinge d. 24. oktober 2022

Referent Christian Hoelgaard


