Bosatsu Itosu-Kai Karate Do

Referat af generalforsamling den 3. september 2020
Deltagere:
Asbjørn Poulsen
Carsten Müller
Christine Hardit
Danni Messerschmidt
Kasper Horst
Laurids Bøkman
Lisbeth Clausen
Sensei Michael Andersen
Michael Hammel
Ming
Niels-Peder Osmundsen Hjøllund
Natasha Berg Rasmussen
Søren?
Søren Jørgensen
Pernille Munk Schiermacher (referent)
1. Valg af ordstyrer
Niels-Peder blev valgt som ordstyrer for dagens møde.
Niels-Peder konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
2019 var på mange måder et godt og begivenhedsrigt år i Bosatsu. Generalforsamlingen gav
genvalg til hele den siddende bestyrelse, som konstituerede sig med en ny formand (Asbjørn
Poulsen) og ny næstformand (Carsten Müller). Udover disse tegnes bestyrelsen af Sensei Michael
Andersen, Danni Messerschmidt (kasserer) og Pernille Munk Schiermacher.
Medlemstallet i Bosatsu var højt og stabilt gennem hele året. Endda højt nok til, at der på flere af
børneholdene måtte indføres ventelister, for at sikre kvaliteten i undervisningen for medlemmerne.
Junior og voksenhold er ligeledes stærke og stabile, og aktivitetsniveauet i klubben er
opadgående.
En blivende udfordring for klubben er den varslede huslejestigning, som er under implementering.
Den betyder, at Bosatsu skal være årvågen i forhold til muligheden for at finde nye lokaler, og
samtidigt, at klubben har behov for en kapitalbuffer, som heldigvis er til stede pt.
Hvor der i tidligere år har været stort fokus på enkeltstående ekstra træninger - nogle gange med
egne instruktører, og nogle gange med gæster udefra - bød 2019 på nye faste tiltag. Udover
konkurrenceholdet, som blev etableret i 2018, oprettede vi i 2019 i klubben et ekstra kamphold,
som dels skal fungere som rekrutteringsbase til konkurrenceholdet, men også give mulighed for, at
medlemmer, der ikke nødvendigvis har konkurrenceambitioner, men alene søger ekstra
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kamptræning, har mulighed for at få netop det. Planen er, at lignende tiltag skal gennemføres i den
mere traditionelle del af klubbens virke i fremtiden.
De nye faste tiltag betyder dog ikke, at der ikke også er plads til anderledes træninger i Bosatsu.
Således bød 2019 for eksempel på en åben thai boxing træning med Brian Talarek fra Mikenta, og
indtil flere åbne kamptræninger i klubben. Ligeledes afholdt Bosatsu både kumite-tøser og
yogatræninger i løbet af 2019.
Vi gennemførte i 2019 to store gradueringer i klubben. En sommergradueringen og en
vintergraduering. Ved sommergradueringen opnåede Laurids Bøkman 2. Dan. Ved
vintergradueringen fik klubben fire nye sortbælter (Danni Messerschmidt, Michael Hammel og
Matthias Kristensen og Brenda Williams, som var på udveksling i klubben), mens to udøvere
opnåede 2. Dan (Christine Hardit og Carolina Kromann Wåhlin).
I foråret fik Bosatsu besøg af Soke Sadaaki Sakagami, som var i Danmark for at se faciliteterne til
det kommende stilarts-VM. Soke underviste i klubben, og det samme gjorde Ayumu Oda Sensei,
der var med som tolk og ledsager, og helt ekstraordinært graduerede Soke Simon Munk
Schiermacher til shodan, nogle måneder før den planlagte graduering.
Ligeledes i foråret afholdt vi i Bosatsus lokaler den internationale Itosukai dag, og var på den måde
med til at fejre stilarten, både sammen med vores søsterklubber i Dragør og Kolding, men også
sammen med Itosukai klubber verden over.
Besøget var langt fra årets eneste kontakt med Japan. En håndfuld af klubbens sortbælter var i
Sverige for at deltage i en lejr, hvor selvsamme Soke og Ayumu Sensei underviste, og i efteråret
2019 var fem af klubbens instruktører i Japan på en træningstur, der bød på undervisning i en lang
række dojoer med forskellige senseis, og som skulle vise sig at give energi og inspiration til mange
efterfølgende træninger i Valby.
Sportsligt var 2019 et stærkt år for Bosatsu. Klubben deltog i en lang række stævner i Danmark, og
var herudover godt repræsenteret ved stævner i både Sverige, Tyskland, Østrig og Luxembourg.
Medaljerne er for mange til at opremse i beretningen, men nævneværdigt er det dog, at Bosatsu fik
en danmarksmester i kraft af Sensei Michael Andersens guldmedalje ved DM. Ved samme DM
blev det i øvrigt også til både sølv- og bronzemedaljer, på tværs af både kumite- og
katadisciplinerne.
Bosatsus udøvere og instruktører har gennem 2019 gjort hvad de kunne for at vise klubbens flag.
Både i karatemiljøet og i nærmiljøet i Valby. Således deltog eksempelvis 30 medlemmer i
Valbyløbet, til støtte for ungdomsklubberne i Valby, og en række kæmpere var i Aalborg til
sportskarate.dk’s årlige karatekamp.
Bosatsus bedste kæmpere er for alvor i gang med at markere sig til stævnerne, men i klubben har
der i 2019 hele tiden været fokus på også at stille med helt unge og uprøvede kæmpere, som kan
få store oplevelser, også selvom de ikke nødvendigvis ender på sejrsskamlen.
Året sluttede som vanligt med udnævnelser af årets karateka. Denne gang faldt valget på Oskar
Jakobsen fra Juniorholdet og Mikki Bohnhof fra voksenholdet.
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En sidste nævneværdig ting er, at ansvaret for driften af klubben efterhånden er blevet fast
forankret, både blandt instruktører, men også blandt en gruppe meget engagerede forældre, der
hjælper med til, at ikke for mange pligter havner hos for få individer.
Alt i alt et stærkt år i Bosatsu.
Beslutningen
Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Kassereren fremlagde regnskabet for 2019.

Bosatsu havde i 2019 en egenkapital 421.000 pr. 31. 12 2019 og i 2020 er den på 600.000 i 2020.
Klubben har igen gæld.
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Huslejen stiger 4000 kr. om måneden pr. år således, at vi i 2024 skal betale yderligere 16.000 kr.
om måneden. I 2018 var huslejen 316.000 kr. årlig, 342.000 kr. i 2019 og i 465.000 kr. i 2020.
Huslejen vil på den måde følge markedspriserne. Desuden vil der være en generel huslejestigning
på 1 til 2 procent årligt.
Den høje egen kapital skal dække de kommende udgifter til husleje og til renovering af både
nuværende og nye lokaler i forbindelse med en kommende flytning.
Klubben har ingen glæd.
Kassereren oplyste, at regnskabet er godkendt af klubbens revisor uden bemærkninger.
Beslutning:
Årsregnskabet for 2019 blev godkendt.
Niels-Peder spurgte til om geografien også indgår i Bestyrelsens overvejelser, når der ses efter
nye lokaler. Bestyrelsen tilkendegav, at det er kriterie, at de nye lokaler skal ligge i området, hvor
de fleste medlemmer bor - og at det skal være nemt at komme til med offentlig transport.
Danni har udarbejdet et kort, så Bestyrelsen har mulighed for at se hvor medlemmerne bor. De nye
lokaler skal findes i enten Valby, Sydhavnen eller Hvidovre.
4. Fastlæggelse af kontingent
Implementeringen af klubbens nye medlemssystem har givet anledning til at drøfte model for
betaling af kontingent samt licens til Dansk Karate Forbund. Desuden ændrer Dansk Karate
Forbund også på opkrævningen af licensen således, at licensen på 200 kr. fremover betales i to
rater i februar og oktober i stedet for en rate i januar.
Bestyrelsen foreslår, at licensen fremover fordeles ud over året således at kontingentet hæves
med 20 kr. om måneden. I stedet for en ekstra opkrævning på 100 kr. to gange om året.
Denne ændring vil gøre det nemmere for klubben rent administrativt og mere enkelt
for medlemmerne ved at der ikke er måneder, hvor der kommer ekstra opkrævninger. Licensen til
Dansk Karate Forbund bliver blot en del af det månedlige kontingent. Denne ændring sættes i
gang pr. 1. januar 2021.
Bestyrelsen oplyste, at vi pga. Corona restriktionerne har været nødt til at flytte Mellemholdet til om
mandagen og nedsætte træningen til en gang om ugen i stedet for to. Dog træner holdet en time i
stedet for 45 minutter. Bestyrelsen har derfor valgt at nedsætte kontingentet fra 200 kr. til 160 kr.
Flere medlemmer valgte stadig at betale 200 kr. i august måned, som et bidrag til klubben. Fra
september betaler alle 160 kr. om måneden.
Medlemmer på minikarate fik under Corona-nedlukningen ingen træning, men klubben lod det
være op til medlemmerne om de fortsat ville betale kontingent. Det valgte flere at gøre også som et
bidrag til, at klubben kunne fortsætte næsten uændret efter nedlukningen.
Beslutning:
Forslag til ny procedure for opkrævning af kontingent til Dansk Karate Forbund blev godkendt.
Inden ændringen sættes i drift bliver medlemmerne informeret via nyhedsbrevet og mail.
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5. Behandling af indkomne forslag
Beslutning:
Ingen forslag modtaget.

6. Valg af bestyrelse
Næstformand Carsten Müller har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Posten som Næstformand er
derfor på valg.
Desuden er Danni Messerschmidt og Sensei Michael Andersen på valg, da de har siddet i Bestyrelsen
i to år. Begge ønsker at genopstille.
Asbjørn Poulsen og Pernille Munk Schiermacher blev valgt ind til Bestyrelsen i 2019 og er derfor ikke
på valg.
Hvis flere ønsker at stille op til valg i Bestyrelsen er der op til 4 ledige poster. Derudover er der
mulighed for at stille op som suppleant til Bestyrelsen.
Niels-Peder Osmundsen Hjøllund stillede op til Bestyrelsen og Kasper Horst stillede op som suppleant
i Bestyrelsen.

Beslutning:
Danni Messerschmidt og Sensei Michael Andersen blev genvalgt til Bestyrelsen.
Niels-Peder Osmundsen Hjøllund blev valgt som nyt medlem i Bestyrelsen.
Kasper Horst blev valgt som suppleant.
Bestyrelsen, som består af en formand, næstformand, kasserer, to bestyrelsesmedlemmer og en
suppleant konstituerer sig efter generalforsamlingen.
Tusind tak til Carsten for indsatsen og det gode samarbejde i Bestyrelsen.
7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog, at klubben fortsætter aftalen med BDO om revision af klubbens regnskab.
Det koster 10.000 kr. årligt. Tidligere har det været et krav fra kommunen at regnskabet blev
godkendt af en statsautoriserede revisor. Dog vurderer Bestyrelsen, at udgiften til revision ikke
bliver billigere, hvis vi skal betale en ikke autoriserede revisor en timepris for revision af klubbens
regnskab.
Beslutning:
Det blev godkendt, at Bosatsu fortsætter aftalen med BDO.
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8. Valg af udvalg
På generalforsamlingen blev tovholder for udvalgene valgt. Tovholder for udvalget kan udpege
flere medlemmer. Udvalgsmedlemmerne skal ikke udføre alle opgaverne selv, men skal sætte
aktiviteter i gang – og må gerne udpege hjælpere til forskellige aktiviteter og opgaver. Medlemmer
kan også melde sig til aktiviteter og opgaver ad-hoc.
Beslutning:
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: Bestyrelsen
Kontrakt, rengøring, vedligeholdelse og inventar.
Kommunikationsudvalg: Pernille Schiermacher, Louise Kjær Sørensen
Hjemmeside, facebookgrupper, opslag i klubben, artikler til lokal pressen
9. Eventuelt
Beslutning:
Christine Hardit roste det arbejde og træninger, der blev gjort under Corna nedlukningen.
Der har generelt været ros fra forældrene.
Desuden blev den gode og hyppige kommunikation via Facebook rost.

