Bestyrelsesmøde i Skjern Judo Klub d. 27-02-20
Tilstede var: Jan, Steen og Morten.
Referent: Morten Wiberg
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Velkomst Steen
 Steen blev kort ført ind i klubbens bestyrelsesarbejde af Jan og Morten.
Gennemgang af referat fra sidste møde
 Gennemgået - OK
Generalforsamling
 Det fastsættes at generalforsamlingen bliver afholde d. 26/3 kl. 18.00. Der vil stadig
være træning og den afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen er færdig.
Kontingent
 Børnenes kontingent fastholdes, mens de voksnes kontingent stiger da de har to
træninger i ugen. Derfor vil voksen kontingentet stige efter sommerferien med
250kr helårligt for at gøre op med forskellen på de to hold. Dette varsles ved
generalforsamlingen.
Regnskab
 Regnskabet blev gennemgået af Morten, revisoren har allerede godkendt det,
formanden skrev under og er nu godkendt af bestyrelsen.
Mobilepay
 Pt. vurderes det at mobilepay er for dyrt i forhold til antallet af medlemmer i
klubben, og udskydes til efteråret.
Fonde + puljer
 Der skal søges nogle midler til diverse ting vi mangler, og det besluttes at man skal
snakke sammen om en ”Arbejdsdag” hvor der findes fonde og skrives ansøgninger
som kan sendes ud ASAP.
Årshjul
 Der laves på dette tidspunkt ikke et reelt årshjul, men datoer for diverse
arrangementer sættes på Facebook som events, så medlemmerne kan tilkende give
deres interesse der.
Stævner
 Vi deltager i weekenden ved landsturneringen i Vejle, og i Herning til deres
klubturnering. Kommende stævner før sommerferien er på Facebook.
Camps
 Vi arbejder videre med planerne om en fællescamp i Skjern med Måløv. Det vil
blive afholdt i maj.
Barsel
 Morten orientere om at Anitta skal føde i juli og at han derfor kan være ustabil i
august.
Lokaler
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Jan fortæller at kulturcentret er meget interesseret i at have os tilbage. Dog
vurderes det at situationen lige nu er stabil på amagerskolen og der skal flere
medlemmer i klubben, før en ny flytning kommer på tale.
Sociale arrangementer
 Morten viser stort ønske om at vi arbejder videre med tankerne om at lave noget
mere socialt for medlemmerne, men det besluttes at det nok ville give mere
mening at se på det efter sommerferien, men at vi skal lave en sommerfest når vi
afslutter sæsonen.
Målsætning
 Da vores målsætning for 2020 allerede er nået, skal der i fællesskab sættes en ny
for 2020 og 2021. Bestyrelsen træffer ikke en beslutning i dag, men alle er enige
om at 30 medlemmer ville være at ønske ved udgangen af 2020.

