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Referat af
Rådsmøde lørdag d. 06. februar kl. 11:00. til max. kl. 15:00. Vejle Kommunale Ungdomsskole. V.
Sønderåen 1. 7100 Vejle.
Til stede var: Kim - Thorkild - Peter - Lennart - Birgitte og Inge
Fraværende med afbud: Herle
Kim bød velkommen til mødet
1. Gennemgang af forrige ref.
Intet at bemærke
2. Orientering v. formanden.
Der er 2 der er interesseret i en post i rådet
2 har henvendt sig til Thorkild for at få fornyet certifikat – men, men - kurserne skal
overholdes hvis det skal fornyes.
Der er hold i Egtved og Vejle, Marianne Gandrup er i Egtved
Kim føler sig brændt ud efter flere års sygdom - derfor trækker Kim sig fra posten som
formand
Ny formand må findes så vi er klar til efteråret
Kim vil gerne være behjælpelig – også fremover
Lokalerne i Vejle ungdomsskole er svære at låne fremover p.g.a stor aktivitet i bygningen.
Kim har måske andet, så vi må belave os på nye græsgange.
Det nye rådsmedlem fra Ringe har tilbudt, at vi muligvis kan holde kurser der
3. Orientering fra de enkelte rådsmedlemmer/landsdele/udvalg.
Thorkild: - Ekspedere de selvforsvarsfolk der henvender sig - og det er ikke så mange. Ikke
meget andet.
Birgittte: - Intet
Inge: - har ingen undervisning i år
Lennart: - Ungdomsskolen på Bornholm har et hold - Lennart skal være dommer
Peter: - Har stadig klub – ingen børnehold i år – men et lille voksenhold
Kim: - Carsten og Kim har hold i Vejle – ca 15. Kim har underviser stadig institutioner i
løsning af fysiske konflikter.
4. Økonomi.
Thorkild melder ud, at der ikke er meget aktivitet
Der er solgt nogle mærker og prøvekrav, samt 24 t-shirt.
Vi har en del t-shirt i store størrelser, så vi må bestille flere små, da det er et salgsobjekt ril
ungdomsskolerne.
Vi skal have mere PR for t-shirt
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5. Kursus. Forårs & efterårskursus. Frøslev.
Det vanlige forårskursus (20 + 21 marts) kan ikke være på ungdomsskolen i Vejle. Kim har
klaret det således, at på hans arbejdsplads på Ibæk Strandvej i Vejle, har de velvilligt stillet
lokaler til rådighed
Kim udarbejder program – Thomas kan tage noget undervisning evt. sammen med Birgitte
vedr. slag og spark – Kim opvarmning - Peter og Lennart pensum – Kirsten forplejning.
Kim sørger for alt praktisk omkring kurset, hvor der kan være ca. 15 deltagere. Se
programmet på hjemmesiden!
Efterårskurset er fastlagt til den 13.-14. november 2010.
Frøslev: Kim sætter sig i forbindelse med Marianne og med Else.
6. Emner til debat.. Fordeling af ansvarsområder. Nye rådsmedlemmer.
Graduering/Retningslinjer for underlag(se forslag).
2 har vist interessen for poster i rådet. Det er MOK – Michael Olsen fra Ringe, samt Thomas
fra århusområdet. Vi vil gerne have begge med og Kim tager kontakt til dem (begge takker
ja, og tager udfordringen op ☺. Vi glæder os til samarbejdet)
Tage Nielsen er et godt formandsemne. Tage er en god organisator og vil være et godt aktiv
for os. Inge tager kontakt til Tage.
Opgaver fastlægges efter ny formand er trådt til.
7. Inst. liste.
Revideres – Hjemmesiden skal opdateres ved første lejlighed.
Der er ca 80 instruktører.
Dem der har certifikat der udløber 01.01.10 - tænk på fornyelse så du ikke mister
certifikatet !!!
8. Nyt rådsmøde.
9. oktober 2010
9. Eventuelt.
Herle kunne ikke deltage i dette møde. Hun har forud for mødet sendt kommentarer og
synspunkter til dagsordenen. Det er en rigtig god måde at gøre tingene på og andre opfordres
til at gøre det samme hvis deltagelse ikke er mulig.
Herle nævner igen, at vi kunne håndklæder og klistermærker. Det er en god ide, men er sat i
bero gr. Økonomi. Tak til Herle
Kim hjælper gerne med teknisk bearbejdning, foto, ect.
Mødet slut kl. 14.20

Referent: Inge R.
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