
Referat af generalforsamling Brøderup Karate 
Klub, lørdag den 17. marts 2018


1.  Valg af dirigent 
Jacob blev valgt. 
Generalforsamlingen er indkaldt lovligt. 
Dagsordenen blev godkendt 

2. Valg af referent 
Berit blev valgt. 

3. Formanden aflægger beretning 
BKK har eksisteret i 4 år. 
BKK har været igennem en positiv udvikling igen i 2017. 
Der bliver lagt vægt på personlig udvikling, og det fortsætter. 
Der er forskellige sociale arrangementer, som styrker sammenholdet 
i klubben. Nogle arrangementer er kun for pigerne og nogle er for 
drengene, hvor andre er for alle. 
Vi har modtaget et Sponseret fra Kongsted sparekasse på 10.000 til 
udstyr, som er købt måtter og vogn for.  
Lørdagsgraduering fortsætter. 
Betalingssystemet er implementeret. Det er med succes, hvor det er 
blevet nemmere at få styr på tilmeldinger og deltagerlister samt 
klubkontingenter. 
Der har været stor tilslutning af nye elever efter sommerferien. 
I september blev vi kåret som Årets forrening 2017 til foreningernes 
dag, hvilket var en overraskelse for Sensei´s, samt 10000kr i 
sponsorat som er øremærket til fremtidige Japan tur.  
Der er oprettet småsponsorater, hvor der er givet i alt 3.000 
båndmærket til turen til Japan (træningstur for Senseis) 
 
Beretningen blev godkendt. 

4. Kassereren fremlægger regnskab 
Kontingentindbetalingerne er steget. Grundet det nye system glider 
inddrivelsen nemmere. 
Der er kommet flere sponsorater de er øremærket til Japanturen. 
Der er ca. 40.000 større indtægt end sidste år. 
For selve arrangementerne er indtægterne lavere end udgifterne, 
men det giver sig godt igen i det samlet regnskab. 



Kurser og graduering har været lavere end sidste år. 
Overskuddet er ca. 21.500 hvilket er mere end sidste år, men de her 
skal der tænkes på at 13.000 er øremærket, hvilket betyder at det 
samlet overskud er mindre end sidste år, så der skal være 
opmærksomhed på selve forbruget. 
 
Der blev spurgt ind til diverse udgifterne på ca. 33.900. De er blandt 
andet brugt til gi til trænere, indkøb af diplomer, pc´er, mærker. 
 
Regnskabet blev godkendt. 

5. Indkomne forslag    a) fra bestyrelsen    b) fra medlemmer 
Ingen forslag fra bestyrelsen 
Ingen forslag fra medlemmere 

6. Fastsættelse af kontingent 
Kontingentet er pt. kr. 415,00 og kr. 465,00. pr. halvår 
Der bliver talt om kontingentet skal skæres, når kids rykker op, i 
stedet for nu, hvor det er afhængig af alder. 
Det blev talt om kontingentet stiger til 425 og 475 pr. halvår. 
 
Kontingentstigning på kr. 10,00 pr. halvår. 
Nedstemt 
 
Kontingentet ændres så det fremadrettet styres fra hvilket hold man 
går på. 
Godkendt 

7. Godkendelse af budget 
Der er ikke dannet budget for 2018. Der forventet at budgettet ligner 
2017. 

8. Valg af Næstformand: Sensei Rene R. B. Larsen modtager genvalg 
Rene blev genvalgt. 

9. Kassere:  Malene Schack Hansen modtage genvalg 
Malene blev genvalgt. 

10. Valg af Suppleant: til bestyrelsen : Michelle Lund Ossipoff Holmkjær 
modtager genvalg. 
Michelle blev genvalgt 



11. Valg af Revisor: Jacob H. Ossipoff modtager genvalg 
Jacob blev genvalgt 

12. Eventuelt 
Der blev talt om der kan være nedsættese af lejeomkostningerne, 
når der ikke er ordentlig varme, i hallen.


Som sådan forstået

Berit






