Referat for generalforsamling for Aarhus Kampsport - Foråret 2018
Dato: 20/4-2018
Klokkeslæt: 19:00
Adresse: Guldsmedgade 32, 2., 8000 Aarhus C
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Valg af dirigent og referent
○ Mads er dirigent, Cathrine er referat.
Bestyrelsens beretning
○ Opstart af børnehold + børneattester, kommunale aftaler, opstart af
forening.
○ Søgning om forsikring, ekstra træner(e).
○ Kamptræning tirsdag, teori torsdag, blandet søndag.
○ Vi er nu blevet godkendt som forening af Aarhus Kommune, og har nu
grundlag for at ansøge om en forskellig kommunal støtte.
○ Økonomien har været en udfordring, herunder medlemsoverflytning
og kontingentindbetaling + PBS.
○ Det begynder at køre mere på skinner i foreningen.
○ Lejekontrakten med Sportsclub Lystrup er næsten på plads.
Underskrift falder i næste uge.
○ Nu skal vi til at reklamere for vores forening, evt ud på skolerne.
○ Opsamling på ekstraordinær generalforsamling og
karateorganisation.
■ Det blev besluttet, at forudsætninger for at blive i Jinzen Do
var, at Kancho skulle levere svar på vores spørgsmål, bl.a.
hvad man egentlig betaler til, vedtægter mm., og at
kommunikationen skulle være mere respektfuld.
■ Mail er sendt fra bestyrelsen umiddelbart efter at vi blev
officielt godkendt som forening. Intet svar på hverken den
første mail eller de to rykkere.
■ Derfor melder vi os ud af Jinzen Do.
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
○ Vi mangler ca. 7500 kr. i kontingenter.
○ Vi skylder 9000 kr i husleje - og har fået lov til at vente med at
betale, til vi har råd.
○ 800 kr. i plus.
○ 8000 kr i plus hvis folk betaler kontingenter. (uden husleje og uden
kommunal støtte).
○ Usandsynligt at få alt udestående kontingent tilbage.
○ Godkendt på generalforsamlingen.
○ Øgede udgifter i 2018
■ Forsikring
■ husleje
■ hjemmeside
■ bankudgifter
■ Overskud på 12.000 kr, hvis vi får støtte.
■ Pessimistisk budget, forhåbentlig får vi flere børn og derved
mere støtte.
■ Forhøjet kontingentsats for de, der ikke er tilmeldt PBS.
■ budget godkendt på generalforsamlingen
Godkendelse af kontingentsats

●

●

●

●

200 kr. i månedligt kontingent for voksne, 100 kr for børn.
30 kr. i ‘bøde’, hvis man ikke er tilmeldt pbs.
50 kr. i rykkergebyr.
behandling af indkomne forslag
Gæstetræning med karateklub i Randers (Søren Poulsen)
■ Enstemmigt vedtaget
○ Indmeldelse i DKU (Søren Poulsen)
■ Vedtaget (7 stemmer for, 3 blank)
Valg af bestyrelsesmedlemmer
○ Troels stiller op
○ Michelle stiller op
○ Viktor stiller op
○ Cathrine stiller op
○ Rasmus stiller op - dog med nedsat arbejdskapacitet
○ Mads stiller op
○ Frederik går ud af bestyrelsen men forbliver Kickboxing “talerør”
○ Alle valgt ind.
Valg af revisor
○ Frederik vælges - og samarbejder med Magnus, hvis denne vil være
med.
Eventuelt
○ Spørgsmål fra David
■ Ryk af træningstider. Vi lægger følere ud, Troels laver en
“brugerundersøgelse”.
■ Er Davids graduering godkendt? Ikke relevant for
generalforsamlingen, trænerne tager den med ham selv.
○ Næste generalforsamling bliver i forbindelse med et
forårsarrangement for hele foreningen.
○ Rasmus har nogle idéer for reklame og fundraising, som han gerne på
sigt vil arbejde med. Der er brainstormet lidt på mødet, men vi
tager det med tiden.
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