Mødereferat, HB møde 02-14.
Referat af møde i DJU’s hovedbestyrelse den 29. maj 2014 kl.20.00
(telefonmøde)
Deltagere: Lisbeth Hansen, Jørn Engvang, Søren Sejer Sørensen, Martin Kirkhammer, Frank Fürst og
Tommy Sachse Nielsen

Emne

Beskrivelse/beslutning

Ansv

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. Opfølgning fra
sidste møde

2. Opfølgning på
medarbejdersamtaler
3. Status for
årsmøderne
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Opfølgning fra sidste møde
Opfølgning på medarbejdersamtaler
Status for årsmøderne
Økonomi
Meltwateraftale
Lokaler, Idrættens Hus
Frivillighedsstrategi
Næste møde - mødekalender

Måtteopbevaring og transport: Der skal laves et udbudsmateriale, så
vi kan spørge et antal udbydere i øst og vest om tilbud. Som basis
skal laves en oversigt over udgifter til oplagring og kørsler i
minimum 2013.
Vini og evt. Susanne sættes i gang med opgaven.

DL

Overholdelses af Code of Conduct: Der rykkes for svar fra DIFs
juridiske afdeling.
Brev om debitorskyld sendes i uge 23.

FF

Hjemmeside: Susanne sættes i gang med at kigge på behov og
muligheder i forbindelse med ny hjemmeside for DJU.
Kontaktpersoner i sektionerne: Morten Wiberg og Steen Storgaard

DL

FF

Der er nu gennemført medarbejdersamtaler med både Susanne og
Vini.
14/6 Judo, Scandic Horsens
14/6 Ju-Jitsu, Hotel Frederik II, Slagelse
Årsmødemapper er udsendt.
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4. Økonomi

Årsrapport (regnskab) for 2013 er klar. Rundsendes til HB, så de kan SSS
underskrives.
Lægges på hjemmesiden når alle underskrifter er i hus.

5. Meltwateraftale

2-årsaftale videreføres, da opsigelse ikke er sket i tide.
Aftale opsiges før forlængelse næste gang.

6. Lokaler, Idrættens Der er pladsmangel i Idrættens Hus (IH), så DJU er blevet spurgt,
Hus
om vi kan undvære vores lager og mødelokalet.
HB ønsker ikke, at der ændres på vores lokaleforhold!
DIF har i øvrigt besluttet at iværksætte en udvidelse af IH.
7. Frivillighedsstrategi

Karina og Susanne har lavet et udkast som også er blevet
kommenteret af DIF. Bliver fremlagt på begge årsmøder, hvor der
kan kommenteres. Derefter laves oplægget færdigt til HB.

8. Næste møde

Næste møde er fastsat til 9/10 2014, hvor bl. a. indledende
budgetovervejelser er på dagsordenen.

DL

MK

FF

Mødet startede kl. 20.00 og sluttede kl. 21.23
Referent Jørn Engvang
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