Bosatsu Itosu-Kai Karate Do

Referat af Generalforsamling den 6. juni 2019
Deltagere:
Sensei Anders Uhrenfeldt
Asbjørn Poulsen
Carsten Müller
Christine Hardit
Danni Messerschmidt
Kasper Horst
Sensei Michael Andersen
Michael Hammel
Mikki Bohnhof
Pernille Munk Schiermacher (referent)
Søren Jørgensen
1. Valg af dirigent
Mikki Bohnhof blev valgt som dirigent og ordstyrer. Det blev konstateret, at generalforsamlingen
var indkaldt rettidigt.
2. Bestyrelsens beretning for 2018
Beslutning
Årsberetningen for 2018 blev godkendt.
Asbjørn gav en beretning for 2018:
2018 har været et godt år med et flot medlemstal og historisk højt aktivitetsniveau.
Stævner
Det har også været et godt stævneår i Bosatsu med flotte resultater til de fleste af stævnerne. Som
noget nyt har børn fra mellem-karate været til stævne.
Stævnedeltagerne har været til mange ekstra træningstimer op til stævnerne.
Der har været holdt et ministævne for mellem-karate, som forberedelse til stævne. Desuden er
Buster Ring og Jonathan Midjord er kommet på talentcenter.
Bosatsu har i 2018 deltaget i disse stævner:
 Ishøj Cup
 Budo Cup
 Panda Cup og Greve Karate Cup
 DM i Holstebro
 Gladsaxe Cup
 Kaizen Open
 Lion Cup i Luxembourg
 Swedish Karate Open
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Aktiviteter:
 Etablering af kamphold, som er stærkt kørende. Først som fredagstræning med Oliver Saré
og med sempai Jonas Andersen, hver mandag.
 Kumitetøser
 Onsdags-træning gennem hele efteråret, med gæsteundervisere udefra
 Itosu Kai Dag for de 3 klubber i gymnastiksalen i Valby
 En lang række sociale aktiviteter - fastelavn, jul, sommerfest etc
Graduering
 Stor dangraduering i december. 5 nye shodan og 2 nye nidan i bosatsu.
 Sensei Michael 6. dan
Årets karate-ka 2018
 Simon Munk Schiermacher på juniorholdet
 Pia Larsen på voksenholdet
3. Regnskab 2018
Beslutning
Det midlertidigt regnskab blev godkendt. Når det endelige regnskab forelægger, skal dette
godkendes på en ekstraordinær generalforsamling.
Idet Bosatsu har et betydeligt indestående på kontoen, blev det aftalt, at Bestyrelsen undersøger
om Bosatsus bankkonto er sikret mod bankens konkurs - og hvad maximumsbeløbet er.
Danni fremlagde et midlertidigt regnskabet for 2018. Danni fortalte desuden, at klubbens revisor
BDO har skiftet partner, hvilke betyder at det har taget længere tid at få godkendt regnskabet end
forventet. Kommunen har givet klubben udsættelse af aflevering af regnskabet. Bestyrelsen kan
derfor ikke fremlægge et godkendt regnskab på generalforsamlingen, og vil derfor indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling, så snart det endelige regnskab ligger klar.
Indtægter
Klubbens indtægter er steget med ca. 160.000 kr. da vi har fået systematiseret vores
kontingentbetaling. Desuden har vi større tilskud fra kommunen, IKF og Dansk Karateforbund pga.
de mange aktiviteter i klubben og flere medlemmer.
Salg af diverse t-shirts, mærker og gi´er i minus, da gi´er og mærker ligger på lageret, som ikke er
taget med i regnskabet. Klubben får en indtægt for dette, når gi´erne og mærkerne bliver solgt.
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Udgifter
Betaling af kørsel til trænere er blevet fjernet. Derudover er udgifterne til strøm bragt ned ved at
udskifte pærer til LED og udskifte køleskabet.
Posten ”Diverse” omfatter blandt andet udsmykning af lokaler samt en stigning af medlemslicenser
på 40.000 kr. til Dansk Karate Forbund.

Bestyrelsen orienterede om, at udlejer har adviseret en væsentlig huslejestigning på 4000 kr. pr.
måned fra august 2019 samt en tilsvarende stigning hvert år i de efterfølgende 3 år.
Klubben kan, pga. en fornuftig økonomi klare huslejestigningen i de næste par år – men
fremadrettet bliver huslejeomkostningerne en reel udfordring, som vi skal forholde os til.
Bestyrelsen ser på forskellige muligheder for at håndtere de øgede huslejeomkostninger.
Bestyrelsen har fx talt med LLO om huslejestigningen, og der var desværre ikke noget at gøre, da
udlejer overholder de gældende regler. Bestyrelsen er også i dialog med udlejer om en eventuel
uopsigelighedsperiode mod en lavere husleje end adviseret. Uanset hvad udlejers tilbagemelding
måtte være, vil bestyrelsen se på muligheder for alternative lokaler.
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4. Fastsættelse af kontingent
Beslutning
Kontingentstigning blev enstemmigt godkendt. Kontingentstigningen gælder fra?????
Hovedsageligt grundet den voldsomme prisstigning på foreningens lokaler foreslår bestyrelsen en
regulering af kontingentet.
Stigningen fordeler sig forskelligt fra hold til hold, af følgende årsager
Voksen, junior og børnehold steg relativt mere end de andre hold, sidst priserne blev reguleret.
Mellemkarate opstod som en forsøgsordning med én ugentlig træningsdag i sin tid, og var derfor
uforholdsmæssigt meget billigere end børneholdet. Mellemkarate træner nu fast to gange ugentligt,
og udover de faste træninger, er der stævneaktivitet og ekstratræning op til stævner.
Samlet set finder bestyrelsen, at dette retfærdiggør en prisstigning.
 Minikarate fra 375 kr. til 400 kr. pr. sæson (ca. 3 måneder)
 Mellemhold fra 165 kr. til 200 kr. pr. måned
 Børnehold fra 225 kr. til 230 kr. pr. måned
 Juniorhold fra 225 kr. til 230 kr. pr. måned
 18- 25 år fra 275 kr. til 280 kr. pr. måned
 Voksenhold fra 325 kr. til 330 kr. pr. måned
5. Forslag til ændring af klubbens vedtægter
Beslutning
Ændring i vedtægternes punkt 7 blev enstemmigt godkendt.
Kommunen ændrer tidspunktet samt frist for aflevering af regnskab hvert år. Derfor foreslår
Bestyrelsen, at punkt 7 i klubbens vedtægter ændres således, at tidspunktet for aflevering af
regnskab til revisoren ikke ligger fast, men hvert år fastlægges således, at informationsgrundlaget
for udarbejdelsen af regnskabet er til stede, og generalforsamling kan afholdes i rimelig tid inden
den aktuelle tidsfrist for aflevering af regnskabet til kommunen.
6. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen havde ikke modtaget yderligere punkter til drøftelse.
7. Valg af bestyrelse
Beslutning
Medlemmer, som ønskede at stille op til bestyrelsen, blev valgt. Bestyrelsen konstituerer sig efter
generalforsamlingen.
Sensei Anders Uhrenfeldt har valgt at trække sig som formand pga. personlige årsager. Desuden
har næstformand Pia Larsen valgt at trække sig fra bestyrelsen.
 Asbjørn Poulsen stillede op til valg som formand
 Carsten Müller stillede op til valg som næstformand
 Danni Messerschmidt stillede op til valg som kasserer
 Sensei Michael Andersen stiller på til valg som bestyrelsesmedlem
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 Pernille Munk Schiermacher stiller op til valg som bestyrelsesmedlem
8. Valg af revisor
Beslutning
Det blev besluttet, at Bosatsu fortsætter med BDO som revisor. Dog blev det aftalt, at klubben ser
efter en ny revisor, som kan overtage på sigt. Klubbens revisor skal være statsautoriseret.
9. Valg af udvalg
Beslutning
På generalforsamlingen blev tovholder for udvalgene valgt. Tovholder for udvalget udpeger flere
medlemmer.
Tilføjet efter mødet
Klubbens medlemmer er også velkomne til at byde ind til at deltage i udvalgene. Særligt
aktivitetsudvalget og lokaleudvalget kræver flere frivillige medlemmer.
Udvalgsmedlemmerne skal ikke udføre alle opgaverne selv, men skal sætte det i gang - og må
gerne udpege hjælpere til de forskellige aktiviteter og opgaver.



Trænerudvalg (sensei-udvalg): Sensei Michael Andersen, sensei Anders
Uhrenfeldt.
Holdstyring, trænerbemanding, graduering, seminarer og åbne lejre.



Aktivitetsudvalg: Mikki Bohnhof
Stævner, fester, klub interne Bosatsu lejre, forældrekontakt.



Stævneudvalg: Sensei Michael Andersen og Asbjørn Poulsen
Udvælger stævner, coaching og praktisk omkring stævner



Økonomiudvalg: Danni Ejberg Messerschmidt
Regnskab, tilskud, kontakt til kommunen/myndigheder, budget mm



Lokaleudvalg: Carsten Müller
Kontrakt, rengøring, vedligeholdelse og inventar.



Kommunikationsudvalg: Pernille Schiermacher, Louise Kjær Sørensen
Hjemmeside, facebookgrupper, opslag i klubben, artikler til lokal pressen



Sponsorudvalg: Mikki Bohnhof
Sponsorer, fonde, sponsorevents mm

10. Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.

