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Kontrol Af repræsentanter:
Fornavn

Efternavn

Allerød Ju-Jitsu

Jens Erik

Rasmussen

Allerød Ju-Jitsu

Marianne Gantriis

Poulsen

Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub

Frank

Wichmann

Frederiksberg Ju-Jutsu Klub

Henrik

Jensen

Frederiksberg Ju-Jutsu Klub

Palle Lund

Hansen

Greve Ju-Jutsu

Bjørn

Walby

Herning Judo & Jiu-Jitsu Klub

Morten

Wiberg

Holbæk Budo Skole

Jan

Jacobsen

Holbæk Budo Skole

Tonny Tang

Christiansen

Højby Budoklub

Steen Syrak

Hansen

Højby Budoklub

Annette Steen

Brandsholm

Høng Ju-Jutsu Klub

John

Dalsgaard

Høng Ju-Jutsu Klub

Birgitte

Dalsgaard

Jiu-Jitsu Klubben Ki

Chris

Lundshøj

Jiu-Jitsu Klubben Ki

Simon

Bank

Ju-Jitsu Danmarks bestyrelse
Judo- og Jiu-Jitsu klubben Tomoe
Kolding
Judo- og Jiu-Jitsu klubben Tomoe
Kolding (DJU Interne revisorer)

Lisbeth Damgård

Hansen

Jacob Leth

Halldorsson

Tage

Højland

Ribe Ju-Jutsuklub

Claus

Tobiasen

Ribe Ju-Jutsuklub

Camilla

Prien

Sanju Ju-Jutsu

Frank Erdmann

Fürst

Sanju Ju-Jutsu

Susanne

Hasselgren

Såby Jiu-Jitsuklub

Jørn

Engvang

Såby Jiu-Jitsuklub

Poul Erik

Mortensen

Herudover deltog:
Æresmedlem: Knud Paulsen – Ju-Jutsu
DJU: Karina Sørensen
DJU: Thomas Bengtsen under pkt. Eventuelt.
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Valg af dirigent
Jørn blev valgt og konstaterede at årsmødet er indkaldt korrekt i
henhold til vedtægterne.
Valg af referent

HJ
Opgave
ansvarlig

Klub
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Henrik Jensen blev valgt.
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Godkendelse af formandens beretning
Formanden fokuserede på licensiering af medlemmer i klubberne.
Formanden præsenterede ”JJ-Klub service” – omkring de tiltag som
sektionen tilbyder og understøtter klubberne med hensyn til
synlighed, medlemshvervning, forældreinvolvering og bedre træning.
Årets frivillige blev kåret: Tonnie Dahl – stort tillykke!
Årets klub blev kåret: Holbæk Budoskole – stort tillykke!
Høng fik overrakt indrammet diplom for årets klub 2014.
Behandlingen af formandens beretning:
Steen Syrak – Efterlyste JJ deltagelse på Sakura festivalen, og
opfordrede til JJ deltagelse fremover.
Frank Fürst forklarede omkring udvælgelsen af deltagere til festival.
Simon Bank efterlyste et fælles tiltag omkring muligheden for et
opvisningshold.
Udviklingskonsulenten Karina uddelte udkast til kommende JJ foldere,
og efterlyste sparring.
Claus Tobiasen – Vil gerne deltage omkring arbejdet med folderen ”Mit
første Ju-Jitsu Stævne”. Karina driver opgaven for bestyrelsen.
Claus Tobiasen: Højer efterskole har investeret i 2 kamparealer og har
pt. 27 elever der har valgt kampsport som linje i dette skoleår. Claus
vil støtte klubben. Karina følger op på, om der er behov for hjælp fra
sektionen/Unionen.

Karina
Claus/
Karina

Frank Wichmann, Fredericia – Stillede spørgsmål omkring
aldersrelaterede regler omkring kampalder og om man taber
medlemmer på denne opdeling? Er der villighed til at ændre reglerne
for aldersopdelingen?
Morten Viberg – Forklarede reglerne omkring aldersopdeling fra Judo.
Kamilla P – Mener ikke at der tabes medlemmer på denne opdeling.
John Dalsgaard – Afstemning af forventninger for de unge mennesker
– mener at det er muligt at ændre aldersopdelingen.
Tony Tang – Vil gerne forsøge med anden opdeling hvis det kan danne
grundlag for en beslutning om at ændre aldersopdelingen.
Claus T – der bør tænkes den bedste model for alle. Claus foreslår at
de folk, der arbejder med stævnerne, tænker omkring hvordan dette
kan tilgodeses.
Jørn – berettede om erfaring med ”flydende” vægtklasser. Dette
kunne tænkes ind omkring arbejdet med at tænke på nye muligheder.
Enighed om at øst og vest arbejder med muligheden for at ændre på
reglerne, således at alle deltagere får en god oplevelse.

Aktivitetsudvalg

Simon Bank – Efterlyste mulighed for at dele informationer specielt via
hjemmesiden i lukkede fora. Indholdet kunne være træner og
agitationsmateriale etc. Informationsudvalget ser på mulighederne.

Nadia/Info
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Simon Bank: Klubinstruktørsamarbejde – hvordan kunne dette lade
sig gøre.
Morten Wiberg fortalte om Judo’s trænerbank og det arbejde som
Judo har igangsat for det kommende år.
John Dalsgaard – tager opgaven med at etablerer en trænerbank for
JJ, og kontakter Carsten M for koordinering i stilartsudvalgene.

John/
Stilartsudvalgene

Simon Bank: Medlemstal – Meget få juniorer er tilmeldt sommerlejren,
og Simon efterlyste tal for hvilke aldersgrupper, vi har mistet.
Lisbeth: Ingen konkret analyse af frafaldstal. Det er ikke muligt at
dele tallene op fra JJ og Judo.
Jan – Holbæk har haft stor tilbagegang af ungegruppen. Mener at det
er vigtigt at høre de unge for at analysere årsagen til, hvorfor de
forlader klubben.
John D. – Slut 8. klasse begyndelsen 9. klasse er der stort frafald.
Succes med at flytte nogle af de ”ældste” yngste op på voksenholdet.
Frank Wichmann – fra 13-14 år er der rigtig mange, der falder fra.
Frank Fürst fortalte omkring analysearbejde som Karina Sørensen har
lavet. Alle blev opfordret til at læse rapporten. Vigtigt at
medlemmerne skal have en god oplevelse. Tilpasning er ligeledes en
vigtig faktor og give motivation gennem ansvar herunder tanker
omkring at lade de unge tage ansvar for et årsmøde.
Årsmødet udvekslede meninger omkring forældresamarbejde.
Tage fortalte, at i Tomoe, Kolding har forældrene stemmeret på
generalforsamlingen.
John D fortalte omkring etableringen af Høng Ju-Jutsuklub og dennes
bestyrelse, der består af forældre.
Simon – Fællesarrangementer efterlyses – der er ganske få i forhold
til år tilbage. Opfordring til aktivitetsudvalget.

Jens E /
aktiv udv.

Camilla P efterlyste deltagelse af ”forældre” bestyrelsen engagement
ved et årsmøde.
Præsentation af ”Hvad er Ju-Jitsu” folder: Lisbeth efterlyste kræfter
der vil arbejde med Karina Sørensen omkring folderen.

Karina/
/Lisbeth ??

Præsentation omkring projekt ”JJ dag” (Kick off) i samarbejde med
Karina: Jacob vil gerne deltage i arbejdet.
Karina
Tage Højland: Forespurgte til samarbejdet mellem Judo og Ju-Jitsu herunder problemstilling omkring det økonomiske samarbejde.
Frank, Lisbeth og Jørn orienterede årsmødet omkring det gode
samarbejde i hovedbestyrelsen, herunder det økonomiske aspekt i
samarbejdet.
Formandens beretning blev godkendt.
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Godkendelse af regnskab
Tage Højland: Efterlyste regnskabsbalancen - der desværre ikke er
kommet med i årsmappen. Den økonomiansvarlige sørger for at rette
op på dette.
Simon Bank: Der skal sættes nok aktiviteter i gang, således at
pengene bliver brugt optimalt.

Chris
Bestyrelse
/aktiv udv.

Mødedato

Ju-Jitsu Danmark

13. juni 2015

Sidenummer

4 af 5

Emne

Version

Ju-Jitsu Danmarks Årsmøde 2015

1.0

Frank Fürst: Vægt på talentudvikling som en langsigtede strategi, der
bør tages med i overvejelserne. DIF vil se medaljer – derfor er det
vigtigt at lægge vægt på denne del.
Chris kom med en information om, at der snart kommer en ny
rejsegodtgørelse og opfordrer til altid at downloade seneste
opdaterede version fra hjemmesiden.
Jacob – opfordring til en visualisering af, hvad medlemmerne får for
deres licenskroner. Info lægges på hjemmesiden.

Chris

Bestyrelse

Claus T – berettede omkring udfordringerne med hensyn til at få
budgettet for JJIF’s aktiviteter til at hænge sammen. I år betalte U18
deltagerne blandt andet selv for VM-deltagelsen.
Frank F - DJU er dygtige til at hente tilskud hjem set i forhold til andre
kampsportforbund. Sekretariatet har gjort et meget stort stykke
arbejde for dette.
Lisbeth forklarede de tiltag, der er budgetteret med.
Jan – Efterlyste hvilke aktiviteter der udløser tilskud.
Regnskabet blev godkendt.
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Indkomne forslag
6.1 Forslag om nedsættelse af kontingent for 0-6 årige.
Præcisering – det er til og med 5 år der er grænsen.
Da det er bestyrelsens kompetence at fastsætte kontingent
satserne blev det af årsmødet tilkendegivet ved håndsoprækning
hvilke alders deling der ønskes:
Til og med 8 år - 6 personer
Til og med 5 år - 8 personer
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Valg af tillidsposter
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Økonomikoordinator: Chris Lundshøj – genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Henrik Jensen – genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Carsten Holbæk - valgt
Medlem af aktivitetsudvalget: Marianne Poulsen – genvalgt
Medlem af aktivitetsudvalget: René Bergendorff – valgt
Medlem af aktivitetsudvalget: Tony Tang – genvalgt
Udvalgsmedlem Elite: Claus Tobiasen Dommerudvalg: Henrik Sandberg JJIF medlem, internationale forhold: Frank Fürst – genvalgt
Formand informationsudvalget: Nadia Missimi – valgt
Freelance informationsudvalget: Simon Bank - valgt
Freelance informationsudvalget: Gitte Tanzer- valgt
Freelance informationsudvalget: Jacob Halldorsson - genvalgt
Kalenderansvarlig: Susanne Hasselgren – genvalgt
Klubplejeansvarlig: Bjørn Walby - genvalgt

Eventuelt
Thomas Bengtsen – kommende Unionsformand (DJU) præsenterede
sig selv. Årsmødet fik lejlighed til at ”udspørge” Thomas omkring hans
holdninger og visioner for DJU.

Bestyrelse
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Jens Erik fremlagde materiale for aktiviteter gennem tiderne, med
synliggøren af hvilke klubber der har afholdt hvilke aktiviteter. Det er
få klubber som er værter, og der opfordres til at flere klubber byder
ind.
Jacob efterlyste muligheden for at reaktionsbanemesterskabet kunne
afholdes i Jylland – alternativ om der kunne skabes fælles transport til
Sjælland.
Jan Jacobsen – Stillede spørgsmål omkring samarbejdet med klubber
som ligger i DGI Kampsport regi?
Frank Fürst fortalte omkring DIF’s vision 25-50-75 – som er i
samarbejde med DGI.
Klubliv Danmark – opfordring fra formanden om at teste og
markedsføre det koncept i klubberne!
Dirigenten takkede for god ro og orden.

