HB-møde 2-2015 den 21. maj 2015 kl. 18.00
Deltagere: Tine Theilmann (under pkt. 1), Frank Fürst, Martin Kirkhammer, Søren Sejer
Sørensen, Tommy Sachse Nielsen, Jørn Engvang, Thomas Bengtsen, Lisbeth Hansen (ref.)

Emne
1 Information fra
Tine Theilmann, DIF

Beskrivelse / Beslutning
Tine Theilmann orienterede kort om nogle af
de ting, der fylder på DIF bestyrelsens
dagsorden i øjeblikket.
- Ansøgningsprocessen efter en ny DIF
direktør
- European Games
- DIF vision 25-40-75 - herunder:
o Nyt økonomisk støttesystem i
stedet for fordelingsnøglen.
o Skolereformen
- Flere piger i sport
o Der kommer flere tiltag i løbet af
året!
Ju-Jitsu – Lisbeth orienterede kort:
- Etablering af netværk for piger/børn på
tværs af klubber. Samme vil blive igangsat
for unge/voksne piger.
- Diverse initiativer under overskriften
’Bedre og stærkere klubber’
- Mentor-ordning til klubberne omkring
træningsmæssige aspekter
- Regionale klubmøder gennemført for
styrkelse af netværk og få sat fokus
områder på dagsorden
Anden runde af møderækken igangsættes
efteråret med ny dagsorden – mere
workshop end møde
Judo – Martin orienterede kort:
- ATK dokumentet færdigt – skal til at
implementeres – kursus på sommerlejren
– ATK-pilotklubber udvalgt
- Frederik skal med til European Games –
nr. 44 på senior-ranglisten - støtte fra intl.
Judo union til Frederik
- Team Danmark – dialog igangsat
- Judo’ens dag 25.10.14
- Kommunikationstjek med Berit Bek
- Flere piger til Judo
- Skole-judo
- DGI kontakter klubberne for ’Jump for

Ansv.

-

Fun’ for tungere børn – Judo vil lave
koncept for det ud fra pilot-klubberne
Fitness-Judo

Spørgsmål fra Martin
- Universaden – støtter DIF det?
o DIF er ikke med i initiativet
- Ungdoms OL – det virker som om kravene
er skærpet?
o Tine - nok primært p.g.a. økonomi
- Special Olympics i LA – der er ikke
kommet Judo-folk med denne gang. Er det
rigtigt, at der kun bliver givet støtte til
pigerne
o Tine ved det ikke – men tvivler på
det. Vil undersøge det.
- EU's Sportsuge september 2015 - kommer
der noget info om det?
o Tine kender ikke status
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Oplæg fra Helge
Mogensen

Helge kunne ikke deltage i mødet – men
havde et punkt til dagsorden:
I forbindelse med byggeri af nyt kontorhus til
svømning og håndbold vil KUF få mere plads.
Helge efterspørger DJUs ønsker til plads hos
KUF.
- Beslutning tages på senere tidspunkt
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Opfølgning fra sidste
HB-møde
Repræsentantskabsmøde 2015

Ingen kommentarer

Årsmøder sektionerne
2015
Regnskab

Ingen kommentarer

Matchfixing,
godkendelse af
matchfixing kodeks

Oplæg til adfærdskodeks om matchfixing blev
godkendt.
Skal uploades på hjemmesiden under
håndbogen.

Medarbejdersamtaler

MUS samtaler afholdt med både Vini og
Susanne individuelt.

Mappen skal uploades på DJUs hjemmeside.
Mapperne udsendes fredag, så de er ude
senest 3 uger før.

Frank/
sekretariatet

Søren har modtaget kopi til Årsrapport 2014,
revionsprotokollat og regnskabserklæring i
dag. Originaler underskrevet af revisor
fremsendes til sekretariatet tirsdag
26.05.2015.

Frank indkalder til personalemøde med

Frank/
sekretariatet

Frank

deltagelse af Thomas Bengtsen for at
påbegynde overdragelse.
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Aftale med Steen-Erik
Christensen / Henrik
Højlund
10 Analyse fra
udviklingskonsulenten

Første afdrag er modtaget.
Betalingsaftale rundsendes i HB.

11 DJUs logo v/Lisbeth

Tilbud på 1.500 kr. modtaget fra GB Grafisk
for at udskifte skrifttypen i DJUs logo, til
samme skrifttype som i Judo Danmarks logo.
HB godkendte tilbuddet. Sættes i værk.

Frank

Spørgeskemaet blev fremlagt, og der var ros
til initiativet.

Lisbeth

Rammerne for Ju-Jitsu Danmarks logo er, at
det skal vise tilhørsforhold til DJU og det må
ikke være magen til Judo Danmarks.
Rammerne godkendt af HB.
12 Status på ny
hjemmeside

HB godkendte, at studenter-ressourcer sættes
i gang med at overføre data fra gammel
hjemmeside til ny inden den gamle lukker 1.
juni 2015.
Besked til Susanne.

13 1-2-Idrætsleder

Fuld opbakning fra HB til at sætte initiativet i
gang.

14 Eventuelt

Prisstigning på 1-2-Træner
HB godkender foreslået prisstigning på 50 kr.
(fra 250 til 300 kr.) Prisstigningen inkluderer
så 40 kr./deltager til forplejning.
Besked til Karina
Trænerhus
Jørn påpegede, at der er problemer med for
mange aflyste kurser p.g.a. for få tilmeldte.
- De to grundkurser lægges sammen til et
- Markedsføring / Synliggørelse af
Trænerhuset og kommende kurser skal
forbedres.
o Hjemmeside
o Facebook
o På 1-2-Træner kurserne
o Sektionernes kalendere
Det blev tilkendegivet fra HB, at kurser kun
aflyses ved virkelig få tilmeldte.

15 Næste møde

Søndag den 14. juni 2015 kl. 9.00 på Scandic i
Kolding.

Lisbeth

Lisbeth

