Referat fra generalforsamling søndag 19. marts 2017 kl. 13
Generalforsamlingen fandt sted i klubbens lokaler
Dagsorden i flg. vedtægter:
1. Åbning og konstituering
a. Godkendelse af dagsorden – godkendt
b. Valg af dirigent – Robert blev valgt
c. Valg af referent – Dorthe blev valgt

2. Bestyrelsens beretning
Gradueringer
Den 13. november var en stor dag for Roskilde
Aikido Klub. 7 medlemmer af klubben var oppe
til graduering på sortbælteniveau.

18. juni:

At hele 7 medlemmer er oppe til graduering på
dette niveau samtidigt i én klub er noget af en
sensation.
Gradueringen blev gennemført af Keith Olen
Barger, 6. dan og præsident i Dansk Aikido
Forbund, og Kim Lundsgård, 5. dan og
bestyrelsesmedlem i Dansk Aikido Forbund,
under overværelse af Robert Vedel MacKay, 5.
dan og leder af Roskilde Aikido Klub.

23. august:
5. november:
13. november:

17. december:

Forud for gradueringen er der lagt flid og tid i 3
gradueringsworkshops og en masse
ekstratræning i oktober‐november.

2. kyu Thomas
4. kyu Christian, Julius, Michelle
6. kyu Zeppe
8. kyu Liv. Sebastian
9. kyu Hugo, Malou, My
10. kyu Isak
11. kyu Ida
12. kyu Edda, Emil, Ronja
9. kyu Adam
3. kyu Uwe
3. dan Benny, Michael Stefan
2. dan Dorthe
1. dan Jesper, Mike, Rune
1. kyu Anna
6. kyu Raul
9. kyu Isak
11. kyu Emil
12. kyu Javhin, Mads Victor, Nicklas, Victoria

I forlængelse af gradueringen 17. december var der en rigtig god julefrokost. Den var velbesøgt af både børn og
voksne medlemmer og familier.
Træning hver onsdag
Jan startede året med at undervise i luge uger. Siden er også Rune begyndt at undervise onsdage, så der nu er
træning hver onsdag. Der er for få fremmødte. Så hermed en opfordring til at benytte muligheden.
Diverse træningslejre og andre begivenheder
21‐22. maj: Shigemi Inagaki Sensei gæstede for første gang Danmark på en træningslejr i Holbæk Budo Skole. Der var
stort fremmøde fra klubben. Tak for det.
September: Keith og Ethans dojoer havde jubilæum, klubben gav gaver
29‐30. oktober: Træningslejr med Ulf Evenås i Holbæk Budo Skole, hvor han blev 70, klubben deltog talstærkt og gav
en gave
Familietræning
Har været aflyst december‐marts, men genoptages fra april
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Året der kommer
Kendskab til klubben
Flyerne skal uddeles på skoler, biblioteker, evt. husstande.
Sidste år blev der talt om, at bruge facebook‐siden til nyheder og arrangementer. Det er kommet godt op at køre,
fortsæt endelig med at skabe liv i gruppen til glæde for aktive medlemmer og andre interesserede i gruppen.
Lokaleudlån
Opfordring til at benytte sig af, at klubben kan lånes til private arrangementer. 50 kr. i timen, 250 kr. per døgn. Se
reglerne i dojoen.
Sakura festival 29‐30. april
Mike tager derind, så en opfordring til at tage med.
Arbejdsweekend(er)
Mest realistisk i 2. halvår arrangeres nogle dage, hvor der bl.a. skal laves
 En bænk til opgangen, så man kan sidde og tage sko af
 Våbenholdere i stedet for de nuværende
Vedr. fremmøde, instruktion og træning
 Hvis man kommer til en time og er højst gradueret, og den sædvanlige instruktør ikke er der, så har man
timen.
 Jesper vil fremover også være en del af instruktørholdet om mandagen.

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
Bemærkninger til årsresultatet:
 Der er genereret et overskud som er 500 kr. større end det forventede.
 Varme: 9000 kr. mindre pga. refusion vedr. 2015
 El: 1200 kr. mindre end budget
 Administration: 260 kr. over budget
 Udstyr: underskud på 1460 kr., pga. bestilling af Dan‐bælter
 Arrangementer: underskud på 4900 kr., da der ikke var afsat beløb i budgettet, men der er afholdt udgifter i
forbindelse med generalforsamling, gradueringsforplejning og lidt underskud på julefrokost.
Årsregnskabet blev godkendt af generalforsamlingen og underskrevet af bestyrelsen.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Dorthe (kasserer) og Mike er på valg. Begge

genopstiller.
Begge blev genvalgt.

5. Valg af revisor/bilagskontrollant (Jesper genopstiller)
Jesper blev genvalgt.

6. Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent
Budget fremlagt og godkendt. Kontingentsatser fastholdes.
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7. Indkomne forslag

Indkøb af nyt køleskab, som bruger mindre strøm og derfor kan bruges løbende. Godkendt, udgiften
forventes at kunne tages af indkøb, uden at generere underskud, da der er indtægter i året på indkøb fra
Japan i forbindelse med dan‐graduering.

Indkøb af ny støvsuger. Afventer afprøvning af seneste donerede støvsuger, som er stillet ind i dag.
Godkendes, at der købes en ny, hvis det viser sig, at der er brug for det.

8. Eventuelt
Onsdagstræning åbnes fra 6. kyu. Hjemmesiden opdateres.
Begyndere som har trænet i 2‐3 måneder kan inviteres til at deltage på de øvrige timer også, forudsat at de fortsat
deltager i begyndertræning om torsdagen.
Det overvejes at invitere voksne medlemmer til at deltage i træningen på ungdomsholdet på specifikke tirsdage, for
at give medlemmerne mulighed for at træne sammen på tværs af alder.
Stefan bliver tovholder for at skabe 3‐4 temalørdage årligt, hvor medlemmerne kan få lejlighed til at gå i dybden med
specifikke temaer, fx højt fald. Samt 1‐2 instruktørworkshops årligt.
Der efterspørges mulighed for at tage på besøg hos andre klubber. Robert og Stefan undersøger mulighederne.
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