Kofukan Bestyrelsesmøde
Dato
23-01-2019

Deltagere
Jonas Bisgaard, Kim Carlsen, Kasper Rasmussen, Camilla Lerbech Dworsky
Afbud fra: Lars Thilker, Steen Jensen

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Opdatering på klublokaler
Opæg til kommunikationsstrategi
Vedtægter - orientering
Igangværende opgaver

Referat
Ad 1) Opdatering på klublokaler
Eksisterende lejemål




Grafen er blevet solgt i december måned 2018 og vi er overgået til ny ejer (Gefion)
Jonas har snakket med ny ejer med henblik på at forlænge lejemål 1-2 måneder, hvilket afhænger
af ny ejers projektering. Ejer vender tilbage til Jonas med svar
Vi arbejder fortsat efter at flytte til nyt lejemål 1. april 2019

Identifikation af nye lokaler




Der har været en aktiv søgning på egnede lokaler i Ballerup kommune.
Medlemmer er orienteret og inviteret til at hjælpe med dette.
Priser (husleje, varme, vand og drift) er generelt højere for de nye lokaler som vi hidtil har set. Vi
skal derfor være meget klar på hvor meget vi kan sidde for samt evt indsats for at tiltrække nye
medlemmer.

Dialog med Ballerup Kommune



Borgmester er vendt vendt tilbage til henvisning til en række allerede kendte lokale websites.
Aktivitet:
o Kontakt Tina Ekhauser, Ballerup Kommune (action Jonas)
 Hvilke af Ballerup Kommunes lokaler kan der anvises?
 Hvis ikke lokaler, hvilke erhvervslokaler?
 Nuværende udfordring ift lokalplaner
 Huslejetilskud må ikke overstige nuværende niveau, men praktisk talt umuligt

Ad 2) Opæg til kommunikations strategi
Kommunikationsstrategien blev godkendt.
Vigtigt at der åbnes op for adgange til at kommunikere for at undgå flaskehalse.
Næste aktiviteter ift. kommunikation:
1. Konkretisering af de enkelte dele af kommunikationsstrategien ift hvad der skal til for at realisere
strategien (Camilla og Kim)
2. Etabler medlemsgruppe på Facebook
3. Kommuniker til alle medlemmer om gruppen
4. Snak med Tina om at omdøbe Kofukan Stævner gruppe til Kofukan Medlemmer (Camilla)
5. Informationsmøde for medlemmer
a. 1 gang hvert halve år
b. Forbered til efter sommerferien

Ad 3) Vedtægter
Kasper har lavet udkast og udsender til review. Deadline for rettelser og kommentarer senest søndag 27/1
2019 til Kasper (Kasper)

Ad 4) Igangværende aktiviteter
1. KofuCamp skal oprettes så man kan tilmelde sig og aktivitet skal i kalenderen + udsend e-mail til
medlemmer (Jonas)
2. Kofukan Cup: Betaling af depositum senest 31/1 – informer deltagere og opret event på klubmodul
(Jonas)
3. Ryk UK for dato for WorldCup 2020 (Jonas)
4. Ny: Udarbejd nyhedsbrev og udsend via klubmodul (Camilla)
a. Sensei Tomiyama seminar
b. Sommer træningslejr
c. Status på flytning
d. Ny kommunikation
e. Stævnekalender
f. Strukturændringer på hold
g. Nye trænere – introduktion

Næste møde: 6. februar (Generalforsamling)

