
VARDE	  AIKIDO	  
11.	  ordinære	  generalforsamling	  
onsdag	  2014-‐04-‐09	  kl.	  18:00	  
Brorsonskolen	  
	  
-‐	  se	  dagsorden	  iht.	  vedtægter	  (indkaldelse)	  
	  
REFERAT	  
_________________________________________________________________________________	  

	  
ad	  1)	  	   Dirigent	  valgt	  –	  Ditlev	  Palm.	  	  
	  
ad	  2)	  	   Referent	  valgt	  –	  Ditlev	  Palm.	  
	  
ad	  3)	   Formandsberetning	  2013	  –	  godkendt.	  
	  

Formandsberetning	  2013	  
	  

Et	  trænings-‐år	  er	  igen	  afsluttet.	  Jeg	  vil	  tillade	  mig	  at	  betegne	  året	  som	  et	  lidt	  stille	  år,	  hvor	  
medlemsflugten	  fortsatte	  nedad.	  I	  2012	  var	  vi	  18	  medlemmer	  og	  sidste	  år	  endte	  vi	  på	  15.	  Der	  
var	  også	  svingende	  deltagelse	  på	  måtten,	  og	  det	  var	  ikke	  usædvanligt	  kun	  at	  at	  være	  3-‐4	  
mennesker	  på	  måtten.	  Denne	  afmatning	  har	  jeg	  ikke	  en	  specifik	  forklaring	  på,	  men	  trøster	  mig	  
med	  at	  se	  fremad	  på	  første	  kvartal	  af	  2014,	  som	  viser	  en	  kovending	  i	  aktivitet.	  
	  
I	  skrivende	  stund	  ved	  denne	  generalforsamling	  er	  vi	  dog	  stadig	  15	  betalende	  medlemmer,	  
men	  der	  er	  en	  forholdsvis	  stor	  andel	  af	  disse	  medlemmer,	  som	  nu	  viser	  et	  stabilt	  og	  hyppigere	  
fremmøde	  end	  tidligere.	  Derfor	  er	  det	  mit	  indtryk,	  at	  klubben	  er	  ved	  at	  opbygge	  en	  stærk	  
grundstamme,	  som	  kan	  tiltrække	  nye	  medlemmer	  ved	  at	  disse	  oplever	  et	  aktivt	  klubliv.	  Mit	  
ønske	  er	  derfor	  at	  medlemmerne	  fortsætter	  engageret,	  så	  vi	  har	  et	  godt	  fundament	  at	  vokse	  
ud	  fra.	  
	  
Seminarer	  
Varde	  afholdt	  ikke	  selv	  seminar,	  men	  forsøgte	  dog	  nogle	  gange	  at	  få	  et	  seminar	  stablet	  på	  
benene	  i	  efteråret.	  Desværre	  blev	  begge	  seminarer	  enten	  rykket	  eller	  aflyst.	  Ved	  denne	  
beretning	  kan	  vi	  dog	  glæde	  os	  over	  at	  have	  afviklet	  et	  succesfuldt	  seminar	  med	  Ludo	  Peters	  4.	  
Dan	  fra	  Holland.	  Der	  deltog	  35	  personer	  fra	  diverse	  klubber.	  Før	  omtalte	  grundstamme	  viste	  
sig	  også	  ved	  at	  Varde	  deltog	  med	  11	  medlemmer.	  	  
	  
Ellers	  kan	  jeg	  berette	  at	  årets	  seminarer	  rundt	  omkring	  også	  fik	  besøg	  fra	  Varde.	  
	  
I	  marts	  deltog	  formanden	  i	  nogle	  seminardage	  i	  Berlin	  med	  Tendoryu	  Aikido	  sensei	  Kenji	  
Shimizu	  fra	  Tokyo,	  Japan.	  
	  
I	  april	  deltog	  en	  stor	  gruppe	  fra	  klubben	  på	  seminar	  i	  Fredericia	  Aikido	  med	  instruktør	  Volker	  
Marczona	  5.	  Dan	  fra	  Munchen,	  Tyskland.	  Et	  super	  seminar	  med	  en	  behagelig	  underviser.	  
I	  maj	  var	  der	  nogle	  stykker	  på	  seminar	  med	  Eckhardt	  Hemkemeier	  5.	  Dan	  Hamburg,	  Tyskland.	  
Et	  seminar	  der	  viste	  os,	  hvorfor	  Eckhardt	  er	  Tysklands	  bedste	  træner.	  	  



	  
I	  juni	  drog	  to	  medlemmer	  på	  seminar	  i	  Kiel	  for	  at	  træne	  med	  Sensei	  Kenji	  Shimizu.	  
	  
Senere	  i	  juni	  var	  to	  andre	  medlemmer	  dvs.	  kassereren	  og	  formanden	  på	  en	  uges	  
træningsophold	  i	  Herzogenhorn	  i	  Sydtyskland.	  Underviser	  var	  Kenji	  Shimizu	  sensei.	  Dette	  er	  
et	  must	  for	  instruktører	  og	  alle	  elever	  fra	  1.	  Kyu	  og	  opefter.	  	  
	  
I	  september	  var	  vi	  nogle	  stykker	  som	  tog	  på	  weekendseminar	  til	  Herlev	  Aikido	  for	  at	  møde	  
andre	  aikidokas	  og	  for	  at	  lade	  os	  undervise	  af	  Wakasensei	  Kenta	  Shimizu	  fra	  Tendokan	  i	  
Tokyo,	  Japan.	  Dette	  var	  som	  venteligt	  undervisning	  af	  høj	  klasse,	  og	  vi	  fik	  masser	  af	  ny	  læring	  
med	  hjem.	  	  
	  
I	  november	  var	  vi	  nogle	  stykker	  på	  lejr	  i	  Seishinkan	  Hamburg,	  som	  havde	  inviteret	  den	  
serbiske	  instruktør	  Milan	  Velickovic,	  4.	  Dan	  til	  at	  undervise.	  
	  
Udskiftning	  af	  måtter	  
Vi	  havde	  i	  2013	  ansøgt	  forskellige	  steder	  om	  fondsmidler	  til	  køb	  af	  nye	  måtter	  til	  klubben.	  De	  
fleste	  fonde	  gav	  afslag.	  Kun	  Nordea	  Fonden	  bevilligede	  klubben	  et	  beløb	  på	  kr.	  5000,-‐	  til	  dette.	  
Dette	  takker	  vi	  mange	  gange	  for.	  Vor	  egen	  bank,	  Andelskassen	  Varde	  søgte	  vi	  også	  ved	  i	  april	  
2013,	  men	  har	  til	  dato	  ikke	  modtaget	  en	  reaktion	  herpå.	  Men	  jeg	  lover	  at	  følge	  op	  herpå.	  
	  
Økonomi	  
Økonomien	  er	  som	  altid	  sund	  og	  derfor	  overlader	  jeg	  dette	  punkt	  til	  kassererens	  gennemgang	  
af	  årets	  regnskab.	  
	  
Fremtiden	  
Jeg	  vil	  starte	  med	  at	  nævne	  at	  Varde	  Aikido	  har	  fået	  et	  løft	  på	  PR	  siden.	  Vores	  hjemmeside	  har	  
langt	  om	  længe	  fået	  nyt	  udseende	  og	  er	  nu	  en	  mere	  fleksibel	  side,	  vor	  vi	  kan	  uploade	  videoer	  
og	  bl.a.	  har	  en	  levende	  kalender.	  Vi	  kan	  takke	  medlem	  Leszek	  Burda	  for	  skabelsen	  af	  den	  nye	  
side.	  Har	  du	  beretninger	  fra	  f.eks.	  en	  lejr,	  du	  har	  deltaget	  i,	  kan	  du	  nu	  få	  din	  historie	  bragt	  på	  
hjemmesiden.	  Jeg	  vil	  opfordre	  jer	  alle	  til	  at	  bruge	  siden	  aktivt	  og	  kontakt	  gerne	  Leszek,	  hvis	  du	  
ønsker	  noget	  på	  siden,	  som	  du	  har	  oplevet,	  som	  du	  mener	  andre	  med	  interesse	  for	  aikido	  kan	  
have	  glæde	  af.	  
	  
Næste	  fokus	  område	  for	  klubben	  vil	  være	  at	  optimere	  lokaliteterne,	  vi	  træner	  i.	  De	  er	  mildt	  
sagt	  ikke	  særligt	  egnede	  til	  vor	  forening,	  men	  bedre	  end	  intet	  lokale.	  Vi	  har	  nogle	  gange	  haft	  
Varde	  Kommune	  i	  dialog	  om	  bedre	  lokaler,	  men	  må	  konstatere	  at	  Varde	  Kommune	  desværre	  
ikke	  prioriterer	  små	  foreninger,	  som	  vores.	  Der	  er	  mange	  ledige	  lokaler	  rundt	  i	  byen,	  men	  en	  
lille	  forening	  som	  vores	  kan	  ikke	  selv	  finansiere	  huslejen	  disse	  steder.	  Vi	  giver	  dog	  ikke	  op,	  og	  
derfor	  vil	  2014	  stadig	  have	  vor	  fokus	  på	  forbedring	  af	  disse	  forhold.	  
	  
Der	  ud	  over	  vil	  jeg	  glæde	  mig	  over,	  at	  der	  er	  mere	  aktivitet	  på	  måtterne,	  og	  jeg	  håber,	  at	  I	  alle	  
vi	  drage	  på	  flere	  ture	  til	  andre	  klubber	  for	  at	  hente	  inspiration	  til	  jeres	  udvikling.	  	  
	  
Flemming	  Eriksen	  
Formand	  
	  



ad	  4)	   reviderede	  regnskab	  2013	  –	  godkendt.	  For	  yderligere	  regnskabsinformation	  
henvises	  til	  kasserer	  Claus	  Arnskov	  Jørgensen.	  

	  
ad	  5)	  	   bestyrelsens	  budgetforslag	  2014	  –	  godkendt.	  For	  yderligere	  

regnskabsinformation	  henvises	  til	  kasserer	  Claus	  Arnskov	  Jørgensen.	  
	  
ad	  6)	   Ingen	  indkomne	  forslag.	  
	  
ad	  7)	   Formand	  -‐	  Flemming	  Eriksen	  –	  genvalgt.	  
	  
ad	  8)	   Sekretær	  –	  Ditlev	  Palm	  –	  valgt.	  
	  
ad	  9)	   Suppleant	  –	  Jacob	  Berggreen	  Pedersen	  –	  valgt.	  
	  
ad	  10)	   Revisor	  –	  Johnny	  Madsen	  –	  genvalgt.	  
	  
ad	  11)	   Eventuelt.	  
	   Flg.	  emner	  diskuteret	  
	  

1) Varde	  Aikido	  –	  PR/Hjemmeside	  
2) Seminarer/aktivitet	  

Medlemmer	  opfordres	  til	  at	  deltage	  på	  seminarer.	  Seminarer	  annonceres	  på	  
hjemmesiden.	  

3) Træningslokale/faciliteter.	  
Gymnastiksalen	  er	  ikke	  optimal	  –	  hygiejne/rengøring	  er	  generelt	  ikke	  
tilfredsstillende.	  
Bad	  -‐/omklædningsfaciliteter	  er	  generelt	  ikke	  optimale	  –	  særligt	  for	  piger	  er	  
det	  ikke	  tilfredsstillende.	  	  

	   	   	   –	  pladsforhold	  og	  hygiejne/rengøring	  er	  generelt	  ikke	  tilfredsstillende	  
	   	   	   –	  et	  argument	  over	  for	  Varde	  Kommune	  i	  spørgsmålet	  om	   	  
	   	   	   træningslokaler/faciliteter	  	  

–	  hvilken	  politik	  har	  kommunen	  i	  forhold	  til	  Aikido?	  Sammenlignet	  med	  
andre	  sportsgrene.	  

	   	   	   –	  i	  forhold	  til	  medlemstal	  og	  vægtning	  mellem	  M/K	  ?	  –	  børn?	  
	   	   	   –	  kunne	  dét	  være	  årsag	  til	  den	  skæve	  M/K–balance	  ?	  

antal	  aktive	  medlemmer	  2014-‐04-‐09:	  18	  stk.	  Heraf	  17	  M	  /	  1	  K	  
	  
Varde Aikido vil målrettet arbejde på at tilvejebringe optimale 
træningsfaciliteter  ���– et regulært (eventuelt eget) træningslokale vil styrke 
tilknytningen til Varde Aikido. Social medlemspleje er henvist til privat regi, pga 
manglende klublokale. 

4) Træningsmåtter. Måttesituationen	  er	  ikke	  optimal.	  	  
Udlægning	  og	  opbevaring	  	  	  	  af	  træningsmåtter	  slider	  på	  måtterne.	   
-‐	  det	  må	  prioriteres	  højt	  at	  anskaffe	  nye	  træningsmåtter.	  


