
 

Referat 

  

Årsmøde 2014 
Ju-Jitsu Sektionen 

 Møde den kl. Sted 

 14. juni 2014 14:00 Slagelse 
 Dato Ref. sign. 

 14. juni 2014 HJ 

 
Møderesultat  Opgave 

ansvarlig 
 

1 Kontrol Af repræsentanter: 

Deltagerliste:  

Allerød: Jens Erik Rasmussen, Marianne Poulsen  

Fredericia: Frank Stjernholm 

Frederiksberg: Henrik Jensen, Kent Hielscher, Palle Lund Hansen, 

Mogens Rye, Lisbeth Hansen, Vibeke Haans  

Gentofte: Kurt Nielsen  

Greve: Jesper Wærens, Bjørn Walby 

Herlev: Tim Jensen 

Hillerød: Jacob Willard, Stefan Mollerup  

Ki, Skovlunde: Steen Storgaard, Jan C. Jørgensen, Chris Lundshøj 

Ribe: Claus Tobiasen  

Sanju: Thomas Nielsen, Frank Fürst, Susanne Hasselgren 

Såby: Jørn Engvang 

Trekroner: Michael Sørensen  

  

  

2 Valg af dirigent   

Jørn blev valgt og konstaterede at årsmødet er indkaldt korrekt i 

henhold til vedtægterne. 

 

  

3 Valg af referent   

Henrik Jensen blev valgt 

 
  

4 Godkendelse af formandens beretning   

Yderligere supplerende kommentarer fra formanden: 

- Regionale møder for at styrke klubbernes samarbejde. Der har 

været afholdt tre møder. Det har været nogle udbytterige møder med 

gode tilbagemeldinger. Opfølgning fra møderne vil blive bearbejdet i 

den udvidede bestyrelse. 

- Fokus på Licens antal og vigtigheden af, at klubberne får tegnet de 

rigtige antal licenser. 

- Samarbejde gennem dialog for at udvikling af sporten og klimaet i 

organisationen. Mange ting bliver prioriteret, trods det er frivillige 

kræfter. 

 

Frank Fürst orienterede omkring samarbejdet mellem DIF og DGI 

herunder DJU samarbejde mod DGI’s Budo udvalg.   

Yderligere orienterede Frank Fürst omkring samarbejdet i det 

internationale samarbejde. Specielt omkring East bestyrelsen. 

 

Landsholdet ved Claus Tobiasen: Tak til alle dem der har hjulpet til 

omkring de mange stævner i udlandet. 

Claus sidder i en arbejdsgruppe med udarbejdelse af regler for 

ungdom. 

 

Susanne præsenterede på vegne af informationsudvalget den nye 

hjemmeside.  

 

  

 

 

 

Udv. 

bestyrelse 
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Karina Sørensen (udviklingskonsulent DJU) orienterede om hendes 

arbejdsopgaver og de ting som hun kan hjælpe klubberne med. 

Karina informerede videre omkring 1-2-Træner, nyhedsbreve og 

oplæg til frivillighedsstrategi. Karina kom med forslag om at lave et 

projekt ”Ju-Jitsu ’ens dag”. Et andet forslag om udarbejdelse af en 

drejebog omkring et selvforsvarskursus.   

Karina fik en del tilbagemeldinger på begge forslag, og holder kontakt 

til Lisbeth før evt. i gangsætning af opgaverne.   

 

Årets klub blev kåret: HØNG – stort tillykke! Klubben var desværre 

ikke til stede, men bliver informeret af bestyrelsen.   

  

Uddeling af gaver til: 

Marianne der forlader bestyrelsen 

Susanne der forlader bestyrelsen 

Simon der har forladt aktivitetsudvalget.  

Jan Jacobsen der forlader informationsudvalget/kalenderansvarlig  

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth  

 

 

Er sket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Godkendelse af regnskab   

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

  

6 Indkomne forslag   

6.1 Forslag til kriterier for ærestegn i Ju-Jitsu sektion. 

Bestyrelsen bruger forslaget som arbejdsbilag for det fremtidige 

arbejde. 

Der henstilles til at der på første indbydelse til årsmøde gøres 

opmærksom på at klubber, udvalg og enkeltpersoner kan 

indstille til: Årets klub og ærestegn. 

 

6.2 Bestemmelser for ærestegn 

Bestyrelsen bruger forslaget som arbejdsbilag for det fremtidige 

arbejde. 

 

6.3 Forslag til ændringer af priserne for gradueringsmærker for 

stilarten Ju-Jutsu og Jiu-Jitsu. 

Forslaget om at Dan graduering stiger til kr.500 blev vedtaget. 

Prislisten opdateres og lægges på hjemmesiden 

 

6.4 Ændring i vedtægternes afsnit 7. 

Årsmødet besluttet at ændre teksten til: Udpeges af bestyrelsen 

som udpejer kandidat til posten (Carsten Mortensen). 

 

  

Bestyrelse 

 

Henrik/ 

Lisbeth 

 

 

 

Bestyrelse 

 

 

 

 

 

Susanne 

 

 

Bestyrelse 

7 Valg af tillidsposter   

 

7.1 Formad: Lisbeth Hansen - genvalgt. 

Økonomi koordinator: Chris Lundshøj – Valgt 

Bestyrelsesmedlem: Bjørn Walby – genvalgt 

7.2 Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsen er blevet bemyndiget af 

årsmødet til at finde et udvalgsmedlem inden næste årsmøde. 

7.3 Formand for aktivitetsudvalget: Jens Erik Rasmussen – genvalgt 

7.4 Medlem af aktivitetsudvalget: Marianne Poulsen - valgt 

Medlem af aktivitetsudvalget: Udvalget er blevet bemyndiget af 

årsmødet til at finde et udvalgsmedlem inden næste årsmøde. 

7.5 Formand JJIF Udvalget: Frank Fürst – genvalgt 

7.6 Formand informationsudvalget: Steen Storgaard - valgt 

7.7 Medlem informationsudvalget: Birgitte Dalsgaard – valgt 

7.8 Medlem informationsudvalget: Jacob Halldorsson – valgt 

  

 

 

 

Bestyrelse 

 

 

 

 

Jens Erik 
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7.9 Kalenderansvarlig: Susanne Hasselgren – valgt 

7.10 Klubplejeansvarlig: Bjørn Walby - valgt 

 

8 Eventuelt   

Claus Tobiasen – oplyste at Højer efterskole har en kampsport linje og 

opfordrede klubberne til at promovere denne mulighed.  

Efter mødet er denne info lagt på hjemmesiden.  

 

Vibeke Haans efterlyste Newaza initiativ på landsholdplan. 

 

 

  

 

Susanne 

 


