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Referat fra bestyrelsesmøde d.29.10.2020  

 

Afholdt: Kampsportscenters mødelokale, Langmarksvej 53, 8700 Horsens. 

Deltagere: Eva Buxbom, Kim Josefsen og Michael Herrmann.  

Referent: Eva Buxbom. 

   

1. Opfølgning på sidste mødes beslutninger. 

HSK overføres i CFR. Denne opgave overtager Eva.    

HSK’s bankkonto. Der mangler de sidste detaljer for at bestyrelsen kan bruge kontoen fuldt ud. 

Det forventes, at Kim at får ordnet dette i løbet af de næste to til tre uger. I den forbindelse 

opretter Kim en kig med funktion til Eva. Michael har ikke skrevet under i forhold til nemID, og 

NemID er ikke kommet frem. NemID er blevet bestilt, og står som afsendt. 

Kim har sendt Dortes nøglebrikliste til Eva. Eva og Jørgen arbejder videre med medlemsliste, og 

inddrager nøglebrikslisten fra Dorte. 

Skift CVR. Da vi har det grundlæggende arbejde på plads i forhold til bankkontoerne, er det nu 
muligt for skifte CVR. Kim tager sig af denne opgave inden for de næste to uger. Kim har kontaktet 
erhvervsstyrelsen og arbejder videre på sagen.   
 
Skabe og nøgler. Michael og Eva vil blive tjekke op på skabe fredag d. 9. november 2020. 
 

HSK´s hjemmeside opdatering. Simon Rasmussen tager sig af denne opgave og har sat den nye 

bestyrelses navne og billede ind på siden. Dog mangler der et link så besøgende på hjemmesiden 

kan se referater fra møder? Dette vil der blive arbejdet på. 

Nøglebrikoplysninger i forhold til Licensløftere. Kim har kontaktet Dorte, og det er ikke muligt at få 

disse oplysninger tilsendt, men kan erhverves ved fysisk henvendelse. Michael vil undersøge om 

listen alligevel kan blive sendt til Jørgen en gang om måneden. 

Der var ca. ti nøglebrikker tilknyttet bestyrelsen, som der skulle ryddes op i. Denne opgave er 

blevet løst, dog mangler Eva at få adgang til bookede mødelokaler. Dette vil Michael arbejde på 

bliver løst. 

Vi er i gang med at indhenter nødvendige oplysninger om medlemmer og udarbejdelse af et Excel 

ark. Dette arbejde forsætter, hvor alle i bestyrelsen bidrager. 

Opslag om nye bestyrelse indeholdende: navne samt HSK’s mail er blevet opdateret på HSK’s 

hjemmeside. 
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HSK har nu en konto, hvor nye medlemmer og allerede indmeldte medlemmer 

kan indbetale kontingent. Kontooplysninger er allerede oplyst elektronisk på Facebook, og Jørgen 

og Eva vil i løbet af uge 44 sætte et opslag op på HSK’s opslagstavle med kontooplysninger til 

indbetaling af kontingent. Der arbejdes på en ide med betaling via mobilePay, samt at kontingent 

og nøglebrik kan betales ved indmelding.  

Michael skriver til Dorte om angående ti nøglebrikker i forhold til nye medlemmer, og Eva 

forventer at hente dem i uge 45. Der er skrevet til MobilePay, og vi vil blive kontaktet af mobilePay 

i forhold til den videre udvikling. 

Tanja har påtaget sig opgaven med at melde nye medlemmer ind og give dem en introduktion. 

Eva og Jørgen har undersøgt muligheden for kompensation for nedgang i medlemsindtægter i 

forhold til Corona. Eva har sendt ansøgning til DSF. 

Autogenerede e-mail i forbindelse med betalinger. Når medlemslisten er afsluttet, kan vi se på 

denne opgave.  

Klubmøde d.23. oktober blev der afholdt klubmøde, og der blev indhentet forslag fra de 

fremmødte i forhold til indretningen af motionslokalet. Der var enighed om at sælge udvalgte 

maskiner for at give plads til prowleren, der allerede står langs væggen. Den vil komme til at stå 

permanent fremme i motionslokalet på en bane af et stærkt underlag. Dette er en af opgaverne, vi 

har forpligtet os til i samarbejde med Elite Sport Horsens. De nærmere detaljer vil blive drøftet på 

et efterfølgende møde med Søren Jochumsen (eliteidrætskonsulent) og Kirsten Detlef (cheftræner 

i Horsens Svømmeklub). Derudover blev der fremlagt et kort sammendrag af bestyrelsens 

arbejder, arbejder der er beskrevet mere detaljeret i allerede fremlagte mødereferater. Der er 

blev endvidere talt om en arbejdsweekend/arbejdsdag, og det er nu muligt, på Facebook, at skrive 

sig på tre forslået datoer. Den dato med flest stemmer bliver den endelig arbejdsdag/weekend.    

Da vi godt kan bruge mere hjælp i bestyrelsen, er Jørgen inviteret med til næste bestyrelsesmøde.  

Referater En indledning til den fysiske mappe i klubben, der understreger, at referaterne muligvis 

ikke er fyldestgørende, og de officielle referater ligger elektronisk vil blive skrevet og sat i enten af 

Michael eller Kim. 

Eva har svaret medlem om indkommende forslag, hvilket han har modtaget positivt. 

Udarbejde af regnskab fra den gamle bestyrelse fra Q1 til Q3 2020.  
Michael arbejder på opgaven med at tjekke, hvorvidt bilag stemmer overens med 
kontobevægelser i 2020. Michael tager bestyrelsen med på råd i forhold til uoverensstemmelser. 
Der vil dog ikke blive brugt for meget energi på denne opgave, da vi er fremtidssynet og ikke står 
til ansvar for den tidligere bestyrelses handlinger.  
 

2. Arbejdsweekend 
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Michael vil undersøge hvem, der kunne være interesseret i at være tovholder for 

arbejdsweekenden. Følgende punkter er et must: Dato for arbejdsweekend, salg af overflødige 

maskiner, indkøbt af nødvendige materialer før weekenden, delopgaver folk kan skrive sig på, 

inddragelse af håndværkere og værktøj. Derudover vil Eva fremlægge Elites Sports Horsens endelig 

forslag til tovholderen, så indretningen kommer alle brugerne til gode. 

3. Husmøder 

HSK var til det første husmøde repræsenteret ved Eva. HSK havde kun en mand med, da Coronaen 

kun tillod en repræsentant fra hver klub. Alle klubber havde en repræsentant, og Jørn Juul var 

ordstyrer. 

Der er kommet en ny klub til huset, det er en taekwondoklub, der skal finde lokaletid med de 

andre kampsportsklubber.  

Der regnes med coronaforhold til minimum sommer 2021. 

Der blev talt om belægningstal, da dette bliver registreret og brugt i forhold til samarbejde ved 

brug af lokaler. Dette kommer ikke til at berøre HSK så meget, da vi ikke har frie arealer til 

kampsport. Dog skal alle klubber være forberedt på at verden er foranderlig. 

I forhold til husets funktion var der ikke meget nyt i forhold til HSK, blot skal man som bruger af 

omklædningsrummenes skabe, huske at tage sin lås med sig efter endt træning. Der vil komme en 

vandautomat op.  

Derudover blev der talt om bedre skiltning til huset samt hvilke klubber, der var i huset. 

2.salen er nu færdig og der vil komme en fysioterapeut ind, som har speciale i sportsskader. 

Derudover vil svømmerne også få lokaler. 

Hvis en klub vil afholde en træningslejr eller et stævne, vil denne booking rangere højere end 

almindelig træning i weekenden. 

Hvis man overnatter i huset, skal der ansøges om dette hos brandvæsnet. 

 

4. Julestævne Så længe Coronaen ikke har lukket ned for foreningslivet, arbejder vi stadig på at 

afholde et lille julestævne. Jørgen er blevet valgt som tovholder. Dette er en god mulighed for at få 

afprøvet stævneforhold til de kommende stævner, som HSK har forpligtet sig til at tage: 

divisionsturneringer den første d. 22.-23. januar og DM d. 5.,6. og 7. marts. Eva vil stå for at booke 

kampsportslokalet til højre for HSK’s lokaler snarest muligt. Der skal findes tovholder til de 

kommende stævner.   

5. Sko reol. Da det snart bliver rigtigt dårligt vejr, vil Eva og Jørgen købe skostativer til HSK. De vil 

komme til at stå lige inden for døren til venstre. 
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6. Nye Corona regler. På HSK’s Facebook er forholdsregler i forhold til Coronaen 

markeret. Det blev yderligere besluttet, at HSK fremover lukker for gæstetræning og er 

opmærksom på, hvor mange der bliver meldt ind de næste kommende uger. Derefter tages der 

beslutninger om, vi skal fortage yderligere stramninger.  

7. Evt. 

Næste møde d.10.11. kl.16.30 i mødelokalet i Kampsportscenter.  

 

   

 

 

 


