
Referat fra Generalforsamling, Samheon den 26/2-19  

 

Valg af dirigent: Malene M. Ruszkai 

Stemmetællere: Johan og Freja 

Referent: Mette Suski 

 

Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning og handleplan for 2019: 

Ferran forelagde beretning for 2018.  

Økonomi 

Børneattester 

Trænerudskiftninger, medførte et puslespil at få diverse trænerposter til at gå op, 

for også fremadrettet at klubben kan tilbyde relevante træninger 

Persondataforordningen/datatilsynet 

Arrangementer, som Tomasz siger mere om 

Mange opgaver at løse, og ser frem til at uddelegerer mere til klubmedlemmer og 

forældre 

 

Tomasz beretning for 2018:  

I 2017 samarbejde med nogle folkeskoler, som krævede meget og også for meget, 

hvorfor vi ikke indledte samme samarbejde i 2018.  

Gert underviste dog på en privatskole i Gladsaxe.  

Stor tilslutning til fastelavn i 2018, håber på samme tilslutning i 2019.  

Oumaima, underviste i 2018 i en børnehave, med meget positive tilbagemeldinger.  

Oumaima gør det igen i 2019.  

Alba vandt talentprisen 2019. Stort tillykke. 



Instagram er igen oppe at køre, send gerne billeder til Mathilde og Lukas Suski, som 

administrerer kontoen.  

”Store rengøringsdag”, forløb rigtig godt med stor tilslutning. Meget blev smidt ud 

Klubben har købt måtter og fået nogle af kommunen. Bl.a så vi har måtter som kan 

anvendes i sal 2.  

10 nye sortbælter, som klubben kan være meget stolte af 

1 ny sabunim 

Nytårskuren blev afholdt med meget stor tilslutning og med dejlig mad som blev 

lavet af forældre 

Trænerkursus til kommende sortbælter. Klubben tilbyder gerne afholdelse igen, hvis 

der er nok tilmeldinger. Alle deltagere bestod.  

2 nye teknik dommere i 2018 (Tomasz og Ferran) 

Edina næstformand i  ETU 

Mange nye kampdommere 

12 deltagere til klubmesterskaberne 

Fremadrettet vil Armin og Tomasz forsøge at deltage ved Get2sport stævner, bla. for 

at kunne spotte særlige talenter til kampholdet  

Lisa og Johan deltog i Beach mesterskaberne, med flotte resultater 

Alba og Johan udtaget til VM 

Trænere: Freja, Lars og Rikke er nye trænere, stor ros 

 

Armin tilføjer at klubmesterskaberne sidste år blev arrangeret af en elev, Sahel, 

klubben imødekommer gerne at klubbens medlemmer kommer med forslag til gode 

sociale- og sportslige arrangementer 

Beretningen godkendes 

 

 



 

 

Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab 2018 og budget 2019: 

Ina fremlægger indtægter på 250.000 samt udgifter på kr. 250.000 

Kr. 170.000 indestående i banken. Klubben har en sund økonomi.  

Budget: til forskel fra sidste år er budgettet skruet en smule ned, da vi ikke i år skal 

afholde jubilæum. Efter planen bør vi gå i nul ved udgangen af 2019.  

 

Regnskab og budget er godkendt 

 

Behandling af indkomne forslag: 

Ingen indkomne forslag til behandling 

 

Valg af bestyrelse jf. § 7 i klubbens vedtægter 

Følgende poster er på valg: 

Næstformand: Ferran ønsker genvalg. Ingen modkandidater. Ferran blev genvalgt 

Sekretær: Malene ønsker genvalg. Ingen modkandidater. Malene blev genvalgt 

Suppleant 1: Lukas ønsker genvalg. Ingen modkandidater. Lukas blev genvalgt 

Suppleant 2: Henrik Olesen ønsker genvalg. Ingen modkandidater. Henrik blev 

genvalgt. 

Revisor: Camilla Poulsen ønsker genvalg. Ingen modkandidater. Camilla blev 

genvalgt.  

Revisorsuppleant: Ingen opstiller. Posten er ubesat 

 

 

 



Evt: 

Johan stiller spørgsmål om klubben forventer at opstille ved næste ”Gladsaxe dag” 

Tomasz oplyser at der vil tages stilling til spørgsmålet ved næstkommende 

bestyrelsesmøde og vender herefter tilbage.  

 

Mathilde stiller spørgsmål til om klubben forventer at afholde Fightklub i 2019. 

Armin oplyser at han ikke selv har mulighed for at arrangerer, men at andre gerne 

på melde sig på banen. Armin svarer gerne på planlægningsmæssige spørgsmål 

herom.  

 

Malene takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.  


