Årsmøde d. 15.6.2013
Deltagere: Lisbeth Hansen, Jørn Engvang,, Jens Erik Nielsen, Marianne Poulsen, Steen Storgaard, Susanne Hasselgren, Bjørn Walby,
Simon Bank, Svend Borggren, Kurt Nielsen, Kent Hielscher, Jan Carsten Jørgensen, Camilla Prien Tobiasen, Claus Prien Tobiasen, Tage
Højland, Sten Syrak, Annette Brandsholm, John Dalsgård, Birgitte Dalsgård, Henrik Jensen, Palle Lund Hansen, Boe Byvard, Thomas
Nielsen, Carsten Mortensen.
Emne
Nippon Sport

Beskrivelse/beslutning
Henrik fra Green Hill præsenterede sig som den nye indehaver af Nippon Sport.
Det er tanken, at Nippon Sport fortsætter i samme ånd som hidtil.
Nippon Sport vil meget gerne have en dialog om en ny sponsoraftale med Ju-Jitsu
Danmark.

Kontrol af
repræsentanter

Repræsentanter for følgende klubber deltog:
Frederiksberg, Gentofte, Yawara Rødovre, Tomoe Kolding, Højby, Høng, Ribe, Sanju,
Greve, Ki Skovlunde, Såby, Slangerup

Dirigent
Referent
Formandens
beretning

Jørn blev valgt som dirigent. Konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt.
Carsten blev valgt som referent.
Lisbeth henviste til sin udsendte beretning, og indstillede til, at alle klubber indløser licens
for alle deres medlemmer.
Licenser har stor betydning for JJ Danmark økonomisk. Både regnet i licensindtægter, og i
forhold til fordeling af DIF midler.
Det er dog ikke et mål i sig selv, at alle klubber bliver store.
Vi skal bare være bevidste om, at små klubber naturligt er mere sårbare.
JJ DK forventer øgede udgifter de kommende år, blandt andet som følge af ansættelsen af
en udviklingskonsulent, der forventes på plads i efteråret 2013.
Tak til Carsten for hans tid i bestyrelsen, og til Frank for hans støtte til landsholdet
gennem mange år.
Gaver følger .
Thomas havde et ønske til en forenkling af aktivitetsrapporterne.

Ansvarlig

Carsten

Deadline

Stor enighed om, at reglerne er komplicerede, men vi er underlagt de krav som DIF stiller.
Susanne arbejder på et koncept som kan støtte klubberne og specielt Bruttolandsholdet
fremover.
Claus spurgte ind forhandlingerne om sponsoraftaler.
Der vil blive forhandles med mindst 2 potentielle sponsorer.
Thomas efterspurgte klare skriftlige retningslinjer for sponsorregler.
Det vil der komme i forbindelse med den nye aftale.
Der er indført halv licens for børn under 8 år.
Dette skal opdateres på hjemmesiden.
Enighed om, at der er et stort behov for, at sektionen bliver mere synlig for klubberne, så
der kan komme meget tættere bånd imellem dem.
Der vil blive holdt møder med klubberne i løbet af efteråret 2013.
Udviklingskonsulenten vil også have en afgørende rolle her.
Der er et stort behov for øget kommunikation med pressen, både i forbindelse med
Landsholdets resultater, og i forbindelse med alle sektionens øvrige arrangementer.
Det vil blive prioriteret, sammen med udvikling af hjemmesiden, i det kommende år af
informationsudvalget.
Derfor er det glædeligt, at informationsudvalget nu har fået flere ressourcer, men flere
kræfter er velkomne.
Claus opfordrede til en dialog med andre JJ-forbund.
Det vil fortsat være et mål for bestyrelsen i det kommende år, både over for andre
forbund, og over for tidligere klubber i JJ DK.
Hidtil har det desværre ikke givet de store resultater.
Simon tilbød at tage kontakt til DGI kampidræt og vende mulighederne for fælles
arrangementer.
Simon opfordrede til, der gøres mere for at få fælles tiltag mellem stilarterne i JJ DK.
Enighed om, at det er meget vigtigt , at vi får gang i dette i det kommende år. Positive

Simon

tilkendegivelser fra begge stilartsudvalg.
Carsten vil gerne medvirke til at koordinere dette, og er udpeget af bestyrelsen efter aftale
med formanden for Teknik-udvalget (Palle) til at varetage koordinator-rollen for Teknikudvalget.
Thomas nævnte, at ne-waza konkurrencer ikke er den store publikumssucces
internationalt.
Konkurrenceformen er indført, for at IJJF også er attraktivt for klubber og forbund, der
primært fokuserer på ne-waza.
Birgitte supplerede med, at det er et nyt regelsæt under udvikling, og at vi skal se på de
kommende muligheder.
Palle supplerede med, at ne-waza som konkurrenceform er kommet for at blive, også
internationalt, og vi bør udnytte dette.
Claus oplyste, at de nye ne-wazaregler ikke prioriteres af landsholdet.
Enighed om, at ne-waza er et meget interessant fokusområde i de kommende år, også på
konkurrencesiden.
Thomas foreslog, at udenlandske kæmpere, og danske udøvere fra andre kampsporter, fik
mulighed for at deltage i Nippon Cup.
Jens Erik oplyste, at de ser på mulighederne i aktivitetsudvalget, og, at det også fortsat var
vigtigt at have attraktivt tilbud til nybegyndere som en del af konceptet.
Enighed om, at vi fremover skal have et koncept som tager hensyn til både begynderes og
eliteudøveres behov og ønsker.
Palle opfordrede til, at vi i klubberne overvejer at udvide vores tilbud til medlemmerne.
Lidt i stil med fitnessklubberne, eller mere modulopdelt træning.
Claus opfordrede til, at der i så fald er ligelige tilbud for alle typer medlemmer.
Simon foreslog, at man evt. kunne lave et sådant tilbud i sektionsregi.
Formandens beretning blev herefter godkendt.
Regnskab

Overskud kr. 141 975.
Det er blevet skåret i det oprindelige udgiftsbudget for Landsholdet p.g.a. færre indtægter

Carsten

til sektionen. Hamburg Open blev aflyst, og det har bidraget til at reducere udgifterne.
Budget 2013 udgift JJIF skal rettes ind i overensstemmelse med udvalgets budget (diff.
6.000).
Handlingsplaner og budget bør hænge mer sammen.

Marianne

Fald i indtægter på kr. 84.000 skyldes faldende DIF-tilskud og licens indtægter. JJ får nu
tildelt tilskud i mere naturlig størrelse i forhold til Judo.
Regnskabet godkendt.
Budget 2013 underskud kr. 174 550.
Spørgsmål til lavt ambitionsniveau for Dommerkurser, kr. 6.500.
Forslag til forhøjelse af prisen på gradueringsmærker. Dette er en administrativ beslutning Bestyrelsen
og vedtages af bestyrelsen.
Budgettet godkendt.
Indkomne
forslag

Ingen indkomne forslag.

Valg af
Tillidsposter

Bestyrelse:
Økonomikoordinator: Marianne Poulsen, genvalgt
Sekretær: Carsten Mortensen modtog ikke genvalg. Henrik Jensen fra Frederiksberg, valgt
Udvalg:
AU: Boe Byvard, Kurt Lykke Jørgensen og Simon Bank genvalgt. Lasse Weimar modtog
ikke genvalg. Kenneth Benfeldt, Bramming, valgt (overtager ansvaret for NC Vest)
JJIF: Claus Tobiasen, Henrik Sandberg og Frank Fürst genvalgt.
IU: Steen Storgaard, genvalgt. Jacob Haldorsen fra Tomoe valgt. Ikke modtaget
tilkendegivelse for genvalg fra Sebastian Jee.
Kalenderansvarlig: Carsten Holbæk modtog ikke genvalg. Jan Jacobsen fra Holbæk valgt.

Eventuelt

Tak fra landsholdet til dommerne og for støtten fra sektionen.
Der er lavet et hæfte med JJIF pensum, Ju-Jitsu Do, oversat til dansk fra hollandsk. Er at
opfatte som inspiration til teknikker og træningsmetode uden at være et decideret
pensum for Jiu-Jitsu stilarten i Danmark. Hæftet kommer til salg på DJUshoppen.
Jiu-Jitsu stilartsinstruktørerne (5 personer) vil tage ud til klubberne for at inspirere og
sætte standarden. Ordningen kan måske udbredes til alle stilarter. Spørgsmål om
stilartsinstruktørerne kan få dækket udgifterne hertil. Bestyrelsen vil beslutte om dette.
Ju-Jutsu stilartsudvalget vil have central information på hjemmesiden. Udvalget skal sende
strukturforslaget til IU.
Den nye hjemmeside i basisversionen går på luften i 3. kvartal.
Jørn Engvang gennemgik DJU-portalen. Der er nu vejledninger for henholdsvis brugere,
klubadministratorer og arrangører tilgængelig på www.dju.dk
Kommentarer fra mødedeltagere: Portalen er svær at bruge. Systemet er ikke logisk
opbygget. De enkelte brugere har svært ved at finde rundt i det. F.eks. Østerbro Ju-Jutsu
har ikke klaret at købe licenser og står nu med 0 -licenser (efterfølgende har det vist sig, at
de har indløst licenser). Andre klubber har ikke haft problemer.
Arrangements tilmelding via DJU-Portalen drager fordel af, at der kun kan tilmeldes
medlemmer med licens.
Systemet ønskes mere brugervenligt.

Bestyrelsen
Ju-Jutsu

