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MEDLEMSKRITERIER / KLUBLOVE CIRKULÆRE 

 

 

 

Som medlem af Dansk Judo og Ju-Jitsu Union (DJU) kan optages sammenslutninger af personer i 

Danmark, der på amatørbasis har organiseret sig i en klub eller forening med det formål, at dyrke 

en eller flere af de i unionens formålsparagraf nævnte idrætter. 

 

Flerstrengede idrætsforeninger, som har en afdeling med et af de nævnte formål, kan ligeledes op-

tages i DJU. I tilfælde, hvor afdelingen har en selvstændig lov/vedtægt, kan afdelingen optages,   

ellers optages hele foreningen som medlem.                                                                                    

 

I DJU’s love og bestemmelser benævnes medlemsorganisationerne altid som klubber, dette uanset 

om sammenslutningen kalder sig en klub, en forening eller en afdeling. 

 

En klub, der er medlem af DJU, skal have en skreven lov eller vedtægt, der på intet punkt strider 

mod DJU’s eller DIF’s love, vedtægter eller bestemmelser. Loven skal være mangfoldiggjort på 

en måde, der tilsikrer, at den kan udleveres til alle medlemmer af klubben, der ønsker det. Et eks-

empklar af den gældende lov/vedtægt skal bero i DJU’s arkiv. 

 

Den sammenslutning en given lov gælder for, skal altid være sammenfaldende med den sammen- 

slutning, der er medlem af DJU.  

 

Enkelt personer kan ikke direkte være medlem af DJU. Ved at løse Sports-licens til en af unionens 

sektioner, bliver personen medlem af den sektion under DJU, som licensen gælder for.  

 

Optagelse af klubber i DJU sker efter beslutning i DJU’s Hovedbestyrelse. 

 

I tilfælde, hvor betingelserne for medlemsskab ikke er fuldt opfyldt, kan Hovedbestyrelse meddele 

klubben et “begrænset medlemsskab”, hvorved forstås : 

 Klubben har ikke stemmeret ved repræsentantskabs- eller sektionsmøder. 

 Klubben kan ikke fremsætte forslag ved disse møder, og klubbens medlemmer er ikke 

valgbare til tillidsposter i DJU eller sektionerne. 

 “Begrænset medlemsskab” meddeles tidbegrænset - Max.14 måneder. 

 Hvis de forhold, der har medført begrænsningen, ikke er bragt i orden ved tidbegrænsnin-

gens udløb ophører medlemsskabet. 

 “Begrænset medlemsskab” kan efter ansøgning fornyes, men kun een gang. 

 Når de forhold, der har medført det “begrænsede medlemsskab”, er bragt i orden, erstattes 

det af et fuldt medlemsskab.  


