Generalforsamling for Aarhus Kyokushin & Kickboxing
26. marts 2017

1. Valg af ordstyrer
Michelle Nielsen blev valgt som ordstyrer.
2. Valg af referent
Rikke Andersen Kraglund blev valgt som referent.
3. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt. Der var ingen indkomne forslag.
4. Registrering af fremmødte
Troels Askholm Andersen, Rahela Emerich Gudichsen, Michelle
Nielsen, Tony Bech, Mads Bernhardt, Frederik Pram Nielsen,
Johannes Højrup Jørgensen, Mathias Wisler, Cathrine
Mentzel-Ernstved, Rasmus Jagd Therkildsen og Rikke Andersen
Kraglund.
5. Valg af stemmetæller
Mads Bernhardt blev valgt.
6. Gennemgang vedtægter
Foreningens formål og paragraffer blev gennemgået og debatteret
ved mødet.
Johannes Højrup Jørgensen anbefalede, at navnet ”Aarhus
Kyokushin og Kickboxing” blev ændret til ”Aarhus Kyokushin &
Kickboxing”.
Michelle Nielsen foreslog, at vedtægter om kontingentsats,
eksklusion og indmeldelse blev undtaget fra beslutning ved
generalforsamlinger og det blev vedtaget.
Børneholdet blev sat til aldersgruppen fra 8-14. Det blev besluttet,
at der skal inkluderes samtykke til fotografier under optagelse af
børn.
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7. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet bliver 200 kr. for voksne (hvor de 100 kr. går til Sport
Club Lystrup) og 100 kr. for børn og at der overvejes
pakkeløsninger for familier. Kontingentet vedtages endeligt ved
næste møde, hvor den valgte revisor er til stede.
8. Afstemning om vedtægter
Foreningens formål og paragraffer blev godkendt af de fremmødte
medlemmer.
9. Valg af formand
Troels Askholm Andersen blev valgt som bestyrelsesformand.
10. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Mads Bernhardt blev valgt som næstformand, Michelle Nielsen
som kasserer og Rasmus Jagd Therkildsen, Cathrine
Mentzel-Ernstved og Frederik Pram Nielsen blev valgt som
bestyrelsesmedlemmer.
11.Valg af revisor og revisorsuppleant
Erik Carlée blev valgt som revisor.
12.Eventuelt.
Mads Bernhardt vil tage initiativ til at søge fondsmidler, og han
foreslår et større samarbejde med andre klubber.
Michelle Nielsen tilskyndede, at der blev lavet en hjemmeside,
blev taget initiativ til fællesindkøb af gi’er og lavet en forsikring.
Der skal desuden oprettes CVR-nummer og konto. Vi lejer os ind i
Sport Club Lystrup, når der er penge i foreningen. Indtil videre har
vi mulighed for at bruge klubbens lokaler.
Frederik Pram Nielsen foreslog, at medlemmerne fra Kickboxing
inviteres ind i bestyrelsen og bliver en del af facebook-gruppen og
Johannes Højrup Jørgensen anbefalede, at der kommer faste datoer
for graduering (hver fjerde måned).
Bestyrelsesmøder vil i begyndelsen blive afholdt hver måned og
det blev tilskyndet, at bestyrelsesmedlemmerne tager initiativ til
fællesarrangementer fx efter graduering.
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Det blev foreslået, at børneholdet begynder i august med Mads
Bernhardt, Frederik Pram Nielsen, Mathias Wisler, Cathrine
Mentzel-Ernstved, Erik Carlée og Rasmus Jagd Therkildsen som
instruktører. Inden vil instruktørerne mødes for at diskutere
principperne for træningen. Mads foreslår at skolerne besøges, så
de kan se hvad karate er for en sport. Der blev talt omkring
forældre til børn i dojoen, og der var enighed om, at hvis forældre
er tilstede i dojoen skal de helst deltage i træningen.
Cathrine Mentzel-Ernstved anbefalede en fællestur til EM.
Mødet blev afsluttet med en klapsalve til den fantastiske værtinde
Rahela. Tak for et godt møde og husk vores bon mots:
Vi holder hovedet lavt, holder øjnene højt, bukker og holder
munden lukket.
Det er lettere at få tilgivelse end tilladelse.
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