
Referat bestyrelsesmøde Nr. Aaby Brydeklub. 

 
Til stede: Kristin H.K.(KHK), Søren Greve(SG), Henrik R.(HR), Flemming R.K.(FRK) og 

Ulrik B. K.(UBK) 

Afbud. Bøge C. og Johnny. 

 

1 Siden sidst: KHK bød Flemming velkommen. Flemming er supp. til bestyrelsen og indtræder 

midlertidigt for Johnny. 

Der var pt. 1 dommerkandidat Anne Lise. Jacob har valgt at trække sig midlertidigt. 

Boris har været på besøg. Det har været hyggeligt. Der er bestilt små børster til rensning af velcro 

på måtte oversejlet. 

Formanden har tanker om at udvide måtten med 5-6 m således, at brydemåtten komme til at være i 

hele bredden i 10m.s dybde. Der er grønt lys fra Gymnastik, Skolerne og halinspektøren. 

Der er kommet flere brydere i klubben. Der er p.t. ca. 45 aktive brydere. 

 

2 Juleafslutning i Brydeklubben: 
Det blev vedtaget at søge Baaring skole og forvaltningen om leje af Baaring skole aula og 

skolekøkken lørdag 151212 kl. 1400 til søndag 161212 kl. 1100(incl. oprydning). 

Der vil blive forsøgt med ”Julestævne” i Kolding 151212. Derfra til Slots Søbadet i Kolding og 

retur til Baaring. Evt. foredragsholder til afslutningen i Baaring. 

Bestyrelse og forældre mødes og laver mad. Lasagne, flûtes, salat.  

Prisen bliver kr. 50,00 pr. deltager. 

Slotssøbadet er gratis for brydere og medlemmer. Søskende, forældre, etc. betaler entre. 

Ulrik laver invitation. 

 

3 Hjemmeside: 

KHK havde stor ros til Poul og Tine Basse for deres arbejde med at udarbejde en hjemmeside. 

Hjemmesiden findes under ”nraabybrydeklub”. Der arbejdes på at finde koden til fjernelse af den 

”røde hjemmeside” fra webbyen. 

FRK fremførte, at en velkomstskrivelse skulle udarbejdes fysisk og gerne på hjemmesiden. Der 

kunne også lægges noget om ”stævneting” ind på hjemmesiden. Fx: Hvad skal jeg huske” 

madpakke, drikkedunk, tricot, sko/støvler, håndklæde, etc. 

Der skal rettes på træningstiden således, at ”mellemholdet starter” tirsdag kl. 1730. 

 

4 Stævner: 

Stævnekalenderen for Nr. Aaby Brydeklub skal være tilgængelig på hjemmesiden. Der er link til 

DB.s (Dansk Brydeunions) hjemmeside på hjemmesiden. 

HR medbragte den stævnekalender, som trænerne havde udformet for 2012-2013. Aftalt at listen 

blev opført på hjemmesiden. 

Næste stævne bliver 101112 i Odense til ”H.C. Andersen Cup 2013”. 

 

5 Orientering fra kasseren. 

Bøge skal skynde sig at skrive ud til sponsorerne for de nye overtræksdraget. Det er Britto, BM 

Lakering og REMA 1000. 

Aftalt at dette punkt skal være fast på alle bestyrelsesmøder. 

HR var lidt utilfreds med kontingentindbetalingerne og kontrol med disse. 

 



6 Ladenburg 2013: 

Der forelå invitation fra ASV Ladenburg til Brydeklubben. Stævnet bliver afviklet 5./6./7. juli 2013 

Det betyder, at der er afrejse torsdag i uge 27 og hjemkomst i uge 28. 

Det blev foreslået, at der blev søgt fonde til deltagelse således, at alle havde mulighed for at deltage. 

Der vil være 10. gang at Nr. Aaby deltager og samtidigt er det Nr. Aaby brydeklubs 30. års 

jubilæum. 

Der forestår større logistik opgave vedr. transport, bestilling af telte eller anden indkvartering i 

Ladenburg.  

Besluttet, at der sendes bindende officiel invitation i januar 2013 således, at bryderne kan spare op 

gennem 6 måneder eller vælge at betale det forventede beløb på ca. kr. 1500,00 pr. deltager. 

 

7 Evt.: 

Forsikringsforhold. Flere forsikringsselskaber holder fast i, at brydning og fx boksning er farlige 

kampsporter. Tryg krævede kr. 2800,00 i præmie. GF ville slet ikke forsikre. Nykredit  var gratis 

for brydning og boksning. 

SG ville undersøge forsikringsvilkårene nærmere og melde tilbage. 

Vintertræningslejr FEB-MAR i Nr. Aaby 2013. De større brydere +12 i Sydjysk Brydering ville 

gerne prøve en anden træningslejr baseret på deres behov. Der var enighed om at lave en 

træningslejr for disse brydere. 

KHK vil tale med Gitte fra gymnastikforening for at sikre, at der ikke blive stillet redskaber med 

skarpe kanter på brydemåtten. 

Det blev aftalt at fremtidige bestyrelsesmøder forsøges afhold på onsdage kl. 1900. 

 

Næste møde 211112 kl. 1900 hos KHK. 

Bl.a.: Juleafslutning, rensning af velcrobånd, velkomstfolder, økonomi, forsikringer. 

 

Mvh. 

Ulrik B. Knudsen 

Sekretær 

  

 

 


