
  

Referat bestyrelsesmødet afholdt 5/7-09 

 
 
Tilstede var Jesper Mazanti, Carsten P Andersen, Jan Kirkegård, Allan Gustafson; Brian Vid Gard. 
 
  

Regnskabet Blev gennemgået, hvor Jan Stiller spørgsmål til et underskud på 22000 kr. 
Carsten Begrunder underskuddet med indkøb af måtter. 
 
Jan stiller spørgsmål omkring sammensætningen af egen kapital. 
Carsten vil Spørge helen hvordan det hænger sammen. 
 
Der Blev snakket om graduering af juniorer på sommerlejr. 
 
Der ligger en lille opgave i at finde ud af hvordan vi arrangerer dette. Bla. er der spørgsmålet om 
det skal stå i indbydelsen. 
 
Jesper Er tovholder og vil lave noget til næste lejr. 
 
Der blev snakket om snip gradueriger, om det skal være pensum defineret. 
 
Dette var der ikke flertal for. 
 
ligeledes blev der snakket om, hvorvidt bæltet skal være markeret. 
 
Dette var alle enige om. 
 
Der blev diskuteret omkring bæltegrader fra 6 Dan og op, hvorvidt der skal indføres røde og hvide 
bælter som i andre stil arter for at markere at her er tale om om en kanchu/osensei. De førsøges 
at stille et forslag til næste dankollegie møde. 
 
Da Henning stopper som webmaster i 2010 er vi på Jagt efter en ny webmaster, vi beder Henning 
sætte noget på hjemmesiden til klubberne, for måske den vej igennem at finde en ny webmaster. 
Ellers er Holger fra tønder blevet spurgt og ligeledes Stephan fra Horsens. 
 
Brian følger op på tingene. 
 
Det Blev Besluttet at Instruktør gaverne skulle sættes lidt op, i håb om at det måske kunne være 
lidt mere motiverende at være inst. på forskellige arrengementer. 
 
Inst. gaverne vil fremover ligge på 300 pr dag og 600 for to dage. 
 
Inst. på junior lejr er gratister på den efterfølgende seniorsommelejr. 
 
Inst. på seniorsommelejr modtager et gavekort på 1000 kr, hvis bugdettet bærer. 
 
Tak for god ro og orden  
 
Brian Vid Gard 
 
Formand. 
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