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Bilagene er udarbejdet efter vigtige datoer omkring Repræsentantskabsmødet, Judo Danmarks
og Ju-Jitsu Danmarks økonomistyring, samt vigtige oplysninger om ansvarsfordeling omkring DJUs konti.

01. november

DIF budgetmøde i oktober oplyser om tilskud til forbundene. DJUs formand sender
besked om tilskuddet til DJU videre til HB.

15. januar

Indsend ansøgning om kongrestilskud til DIF. Kongrestilskuddet kan også søges
løbende.

15. januar

DJU, Judo Danmark og Ju-Jitsu Danmark starter udarbejdelse af budgetter til det
kommende budgetår.

01. februar

Første indkaldelse til Repræsentantskabsmødet samt til Judo Danmark og
Ju-Jitsu Danmarks årsmøde.

01. marts

Budgetterne skal være indsendt til DJUs kontor inden 1. marts.

01. marts

Opkrævning af Unionskontingent udsendes fra DJUs kontor umiddelbart efter 1. marts.
Kontingentet baseres på antallet af licenser pr. 31. august det foregående år.

31. marts

DIF udsender oplysningsskema til alle DJU klubber. Skemaet skal være DIF i hænde
senest 1. maj.

31. marts

Regnskabsåret slutter for DJU, Judo Danmark og Ju-Jitsu Danmark.

01. april

Nyt regnskabsår starter for DJU, Judo Danmark og Ju-Jitsu Danmark.

01. april

Forslag der kræver vedtægtsændringer og reglementsændringer for Judo Danmark
og Ju-Jitsu Danmark skal være indsendt senest 1. april. Forslag, der ikke kræver
vedtægtsændringer, skal indsendes 3 uger før årsmødet.

15. april

Optælling af nye klubbers licenser som skal tælle med for repræsentation til
Repræsentantskabsmødet samt Judo Danmarks og Ju-Jitsu Danmarks årsmøder.

15. april

Forslag til tillidsposter i DJU og forslag der ønskes behandlet på det ordinære
repræsentantskabsmøde fremsendes til DJUs kontor senest d. 15. april.

15. april

Sidste regninger og bilag indsendes til DIFs økonomikontor, så de kan nå at komme med
i årsregnskabet for DJU, Judo Danmark og Ju-Jitsu Danmark.

01. maj

Unionskontingent skal betales senest d. 1. maj.

01. maj

Medlemsopgørelse fra klubberne skal være DIF i hænde senest 1. maj.

VEDTAGET FØRSTE GANG juli 2007

SENESTE REVISION november 2008

angår UNIONEN

DANSK JUDO & JU-JITSU UNIONS HÅNDBOG

Bilag til Økonomistyring

nr.

03.06 side

2

05. maj

DIF udsender statusopgørelse over hvilke klubber, der har indsendt oplysningsskema, og
hvilke klubber, der mangler at indsende.

3 uger før
respektive
møder

Anden indkaldelse til Repræsentantskabsmødet samt Judo Danmarks og Ju-Jitsu
Danmarks årsmøder.

Først i juni

Repræsentantskabsmøde, mødet holdes hvert andet år på ulige årstal.
Judo Danmark og Ju-Jitsu Danmark afholder årsmøde hvert år.
Judo Danmarks årsmøde skal afholdes senest dagen før og tidligst 30 dage før DJUs
ordinære repræsentantskabsmøde. I de år hvor DJUs ordinære repræsentantskabsmøde
ikke finder sted, skal årsmødet været afholdt inden udgangen af juni måned.

01. august

De nye hovedbestyrelsesmedlemmer udpeges og navnene indsendes til DJUs formand.

01. august

Hvis et HB medlem udskiftes skal man iagttage følgende:
Revisor skal underrettes om det nye HB.
Banken skal underrettes om det nye HB og alle HB medlemmer skal underskrive nye
fuldmagter til banken samt opgive deres cpr. nr.
Der skal skrives nye fuldmagter for alle HB medlemmer som har adgang til at se på DJUs
kontoplan i Danske Bank.
Der skal skrives nye fuldmagter til Danske Bank for Daglig Ledelse, der tegner DJU.
Der skal skrives nye fuldmagter til Danske Bank for de personer, der må indsætte og
trække på Ju-Jitsu Danmarks Girokonto.
Der skal skrives nye fuldmagter til alle ansatte i DIFs økonomi som har adgang til
udbetalinger fra DJUs konti.

01. august

Antallet af licenser optælles og er afgørende for Judo Danmarks og Ju-Jitsu Danmarks
repræsentation i HB.

01. august

Licenserne optælles for klubbernes repræsentation til næste repræsentantskabsmøde og
til Judo Danmarks og Ju-Jitsu Danmarks årsmøder.

01. august

HB, Judo Danmark og Ju-Jitsu Danmark udpeger underskriftsberettigede personer, som
kan underskrive diverse bilag.
For HB:
Finn Nissen
Martin Kirkhammer
Lisbeth Hansen

Søren Sejer Sørensen
Jørn Engvang

Vini Nielsen
Rolf Mortensen

For Judo Danmark:
Martin Kirkhammer
Finn Nissen
Michael From

Peter Møller
Alex Tolstoy

Poul Madsen
Søren Sejer Sørensen
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For Ju-Jitsu Danmark:
Lisbeth Hansen
Helge Hansen
01. september

Alle licenser fornyes.

01. september

Rettelser til Håndbogen indsendes til trykning, så nye håndbøger kan udsendes
til alle håndbogsmodtagere.
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