
 

 

 

 

 

1. Valg af ordstyrer, stemmetæller og referent  

Ordstyrer: John Engstrøm. Stemmetæller: Tina Lauridsen og Jens Rudbeck. Referent: Donna Sørensen 

2. Formandens beretning  

2018 startede med en beskeden forventning til Eliten, da det var en første års senior kæmper og to 

første års junior kæmpere. Men det gik rigtig godt og blev en sportslig succes. Natalie startede ud med 

at blive Nordisk Mester i Finland og Lisa og Carla vandt begge bronze. Herefter deltog de i 7 G-stævner 

og det blev til 1 guld- og 5 bronzemedaljer. Natalie vandt desuden bronze til EM U21 (hun tabte finalen 

mod Spanien med 1 point) Natalie er den første dansker i mange år, der får en placering til EM U21. 

Vi deltog i Open Challenge Cup, hvor vi vandt 3 guldmedaljer.  

(Det skal lige nævnes, at vi lige er kommet hjem fra NM på Island, hvor vi fik to Nordiske Mestre – 

Natalie og Lisa, samt en bronze til Rebekka). 

Teknikholdet var også til stævner i 2018. 

2018 var et økonomisk vanskeligt år, pga. underskuddet fra 2017, men vi sparede på alt og er kommet 

ud af 2018 med et overskud på ca. Kr. 18t. 

2019 bliver ikke nem, det bliver en kæmpe udfordring at få det hele til at løbe rundt. Kommunen har 

beskåret vores tilskud med Kr. 80t. Men vi har ikke givet op, vi kæmper videre. 

 

Alex og Anton var med på træningslejr i Belgien i august, det klarede de flot. 

 

I september, var vi på hyttetur, vi var ca. 30 personer og det var hyggeligt som altid. Hytteturen i år 

bliver d. 31. august og 1. september, så sæt allerede kryds nu. Trænerne opfordres til at deltage, så 

alle kan få en god tur. 

 

Vi havde 3 Dan gradueringer – Johannes Gøtzsche 1. Dan, Ulrik Pedersen 3. Dan og Kasper Sig 4. Dan – 

stort tillykke. 

 

Vi havde træning med Master Choi til sommerfesten og med Jesper Roesen til jul, det skal vi også have 

i år. 

 

D. 29.06.2019 holder vi sommerfest, hvor vi inviterer alle gamle medlemmer. Der vises stor interesse 

og vi håber, der kommer mange. 

 

Til sidst en stor tak til trænerne, bestyrelsen og John for deres indsats i 2018. 
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3. Revisorens beretning  

Vi kom ud af 2018 med et lille overskud på Kr. 18t.  

Tilskud fra kommunen faldt fra 2017 til 2018 med Kr. 20t og nu falder det yderligere fra 2018 til 2019 

med Kr. 80t. 

Vi har ikke brugt så mange penge på elitetræning, men der er brugt en del på stævner. 

Der blev ikke brugt så mange penge på udstyr. Udgifter til bussen var det samme som i 2017. 

Vi har sparet på telefon og lukket internetforbindelsen ned. 

Der er ikke brugt penge på Eliteudvikling og kurser. 

Udgifter til licens og forbund er steget lidt. 

Af arrangementer har der kun været sommerfest og hyttetur. 

Kontoromkostninger elitesatsning har været høje pga. udgifter til opkrævning. Øvrige kontorudgifter 

har der ikke været så meget af, der er ikke købt nyt inventar eller lignende. 

Der er Kr. 17t til gode hos medlemmer, som er opkrævninger på stævner, der deltages i, i foråret. 

Vi har ved årets afslutning Kr. 158t stående i banken og Kr. 7t i kassen. 

- Regnskab kan fremsendes ved ønske 

 

4. Valgt til bestyrelsen   

       Bestyrelsen:    Hans Pedersen og Cecilia Lavender  

Suppleanter:    René Kjær og Michael Flaskgaard 

       Revisor:      John Engstrøm  

       Sekretær:    Cecilia Lavender   

    Junior Repræsentant: Mathias Ask Hansen 

 

5. Kåring  

Der var kun indstillet én til titlen som årets fighter: Natalie Lauridsen. Til titlen som årets 

kammerat var Amalie Ask Hansen og Cecilie Lavender indstillet. Kåringen blev afgjort ved 

afstemning. 

 

Årets fighter:  Natalie Lauridsen 
Årets kammerat:  Cecilie Lavender 
 
Stort tillykke til begge, og tak for indsatsen 
 

6. Indkomne forslag til behandling 

a. På baggrund af kommunens besparelser, foreslår bestyrelsen at hæve kontingentet med kr. 25,- 

pr. kvartal – forslaget blev vedtaget 

Baggrund: Kommunen har lavet besparelser på foreningslivet som især er gået hårdt ud over 

klubben. Vi har mistet ca. 50% af vores tilskud. Ved at hæve kontingentet sikrer vi, at vi fortsat kan 

lave bl.a. klubarrangementer. 

b. På baggrund af de nye regler vedr. gebyrer fra 2018, foreslår bestyrelsen at, alle faktura pålægges 

et administrationsgebyr på kr.  15,- - forslaget blev vedtaget 

Baggrund: Tidligere betalte alle en procentsats i gebyr for kortbetaling på alle fakturaer via 

Conventus, men pr. 01.01.18 var det ikke længere tilladt at opkræve et betalingskortgebyr direkte. 

Klubben har i 2018 selv afholdt disse gebyrer, det har kostet ca. Kr. 10.000. Lige som i andre 

foreningerne pålægges alle faktura fremefter et administrationsgebyr for at få dækket noget af 

udgiften. 

 

 

 



 

 

 

7. Eventuelt 

    a.      Michael Flaskgaard efterlyser muligheden for at søge støtte via fonde og legater, og om der er  

             nogen, der har erfaring hermed. Jens Rudbeck oplyser, at han har kendskab til dette og vil gerne  

             undersøge mulighederne.  

 

    b.     Donna Sørensen; Vi har nogle dygtige i trænere i klubben og nogle af dem er også dommere. I 2017  

             blev Kasper Sig Pedersen Årets teknik dommer til DM i Odense og i 2018 blev Danni Christensen       

             Årets kamp dommer til DM i Solrød, det er super flot - stor ros til dem begge. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DLS 23.01.2019 


