Mødereferat, HB møde 03-15.
Referat af møde i DJUs hovedbestyrelse den 3. august 2015 kl.18.00
Deltagere: Lisbeth Hansen, Søren Sejer Sørensen, Martin Kirkhammer, Tommy Sachse Nielsen,
Thomas Bengtsson og Jørn Engvang.
Emne
Dagsorden

1. Samarbejde i DJU

2. Lettransportable
måtter

3. Sponsortilbud

4. Diverse fuldmagter
5. Økonomisk status
6. DIF spørgeskemaundersøgelse
7. Eventuelt
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Beskrivelse/beslutning

Ansv

1. Samarbejde i DJU
2. Lettransportable måtter
3. Sponsortilbud
4. Diverse fuldmagter
5. Økonomisk status
6. DIF spørgeskemaundersøgelse
7. Eventuelt
8. Næste møde
Pt. har vi samarbejde om sekretariat, udviklingskonsulent, trænerhus,
måtteudstyr, relation til DIF samt leveregler (pædofili).
Måtteudstyret skal måske yderligere suppleres med ekstra skærme.
Regelsættet for måtteudlån/leje (Måttecirkulæret) skal have et eftersyn
inden måttereservationsmodulet på DJUportalen frigives. Jørn sender
seneste udgave til HB.
Udviklingskonsulenten: Der er behov for fastsættelse og prioritering af
Karinas opgaver. Thomas orienteres/inddrages i nye og eksisterende
opgaver fra sektioner og sekretariat
Det blev drøftet, om et eventuelt køb af f. eks. 40 m2 lettransportable
måtter kunne være en hjælp i forbindelse med skoleundervisning. Der er
ikke identificeret et egentligt behov endnu. Samtidigt er der også visse
praktiske forhold (opbevaring mm.) at tage hensyn til. Det blev besluttet
ikke at gøre vider ved sagen indtil videre. Thomas kan formidle mulighed
for leje/lån af denne type måtte ved behov.
Der er kommet tilbud om sponsorat (af Judolandsholdet). Tilbuddet
involverer DJUs måttetransport og –opbevaring.
Vores udgifter og udgiftsstruktur på dette område skal kortlægges.
Fuldmagter mm. i forbindelse med formandsskiftet blev klarlagt (og er i
mellemtiden underskrevet og videresendt)
Der fremsendes månedlige oversigter fra Søren.
Økonomisk set går det som planlagt.
Martin og Thomas har besvaret.
Aconto konto for Frank Fürst skal gøres op pr. 1. september.
Anti Doping Danmark har opdateret med nye regler, der gør at eventuelle
formidlere af ulovlige stoffer kan blive dømt sammen med udøvere.
Medlemslicenser: Det er fortsat foruroligende, at mange klubber ikke
konsekvent løser licens til alle medlemmer. For året 2014-15 mangler ca.
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10. Næste møde

en tredjedel at indløse licens, svarende til et indtægtstab på op til 200.000
kr. HB vil arbejde på en administrativ løsning, samtidig med at sekretariat
og udviklingskonsulent skal prøve at finde frem til, hvorfor der ikke løses
licens, samt om vi kan udvikle et licenstilbud, der matcher dem, der ikke
har licens pt.
Aftalt til 5. november 2015 i Idrættens Hus.

TB

Mødet startede kl. 18.00 og sluttede ca. kl. 21.45
Referent Thomas Bengtsson/Jørn Engvang
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