DJU’s HÅNDBOG

CIRKULÆRE

side nr1
nr..02.14 ...............

Koncept for DJU’s støtte ved oprettelse af nye klubber
eller
afdelinger i flerstrengede foreninger
Dansk Judo og Ju-Jitsu Union (DJU) har med støtte fra Danmarks Idræts-Forbund (DIF) mulighed for at
bidrage i følgende omfang ved oprettelse af nye klubber / afdelinger, hvis formål er at udøve en eller flere af
de idrætter, der er organiseret i unionen.
De forberedende øvelser er forskellige for en selvstændig klub og en afdeling i en eksisterende forening.
Forberedelserne er mest omfattende ved start af en selvstændig klub, hvorfor det er denne situation, der
beskrives mest indgående
Oprettelse af en selvstændig klub
Hvis en eller flere personer ønsker at oprette en klub med det formål at dyrke Judo, Jiu-Jitsu eller Ju-Jutsu
skal de som noget af det første udarbejde et forslag til lov for klubben.
DJU kan tilbyde at levere en lovmodel, hvori der kun mangler at tilføje klubbens navn og dens
hjemstedskommune for at gøre den til en lov, der kan godkendes af såvel DJU som DIF.
Lovmodellen udleveres vederlagsfrit fra DJU’s sekretariat. Hvis det ønskes tilføjer sekretariatet
såvel navn som hjemstedskommune, og mangfoldiggør loven i et rimeligt antal eksemplarer.
Det næste der skal ske er, at der afholdes en stiftende generalforsamling, som beslutter klubbens oprettelse,
og vedtager dens lovgrundlag. Det kan være en god ide, at demonstrere den pågældende Idræt ved at
arrangere en opvisning forud for generalforsamlingen.
Også her kan DJU tilbyde assistance.DJU betaler en rimelig annonce om generalforsamlingen
(max kr. 500-,). DJU kan også skabe kontakt til en af de nærliggende klubber om at stille med et
opvisningshold.
Efter afholdelsen af den stiftende generalforsamling er tiden inde til at søge om optagelse i Dansk Judo og
Ju-Jitsu Union.
Optagelsesbegæring kan rekvireres på DJU’s sekretariat. Når begæringen er fremsendt kan
klubben rekvirere hjælp fra DJUs sekretariatt i forbindelse med ansøgninger om kommunale
lokaler m.v..
Når optagelsen er bevilget, og unionskontingentet betalt kan DJU bidrage med følgende i opstartfasen.
DJU kan på lempelige vilkår tilbyde lån til indkøb af indtil 100 kvm måtteareal. Det indkøbte
materiel vil være DJU’s sikkerhed for lånet, og det forbliver derfor DJU’s ejendom indtil lånet er
tilbagebetalt. Materiellet brandforsikres af DJU, men låntageren hæfter for alle hærværks- eller
misbrugsskader. Lånet vil være rente og afdragsfrit i det første år, hvorefter der betales 7% p.a.
rente af lånebeløbet. Efter to års forløb kan klubben vælge at aflevere måtten til DJU eller at
afdrage lånebeløbet med 48 lige store rater.
Klubben vil samtidig kunne benytte serviceydelserne fra DJU’s sekretariat, ligesom der vil være
åbent for deltagelse i sportslige arrangementer og i DJU’s træneruddannel-seskurser.
Når optagelsen er godkendt af DIF vil Dansk Idræts-Forbunds serviceapparat også være til
rådighed for klubben.
Oprettelse af en afdeling i en flerstrenget forening
DJU’s muligheder for at yde assistance ved oprettelse af afdelinger i eksisterende foreninger er i vid
udstræk-ning den samme som ved oprettelse af en selvstændig klub.
I disse tilfælde vil det altid være hovedforeningen der bliver låntager, hvis der ydes lån til indkøb
af materiel, m.v
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