Referat af Judo Danmarks årsmøde den 13. juni 2015,
Hotel Scandic Kolding, Kokholm 2, kl. 10.00
Formand Martin Kirkhammer byder velkommen, og fortæller om de afdøde Judokaer siden sidste årsmøde,
der holdes et minuts stilhed.
1. Kontrol af repræsentanter
57 Deltagere
35 Stemmer
2. Valg af dirigent

Søren Gøtzche fra DIF bliver valgt.
3. Behandling af beretninger
Formandens beretning
Årets Frivillige: Helle Kirketerp, Ørsø Judoklub.
Årets Damekæmper: Emilie Sook, Amager Judo Skole.
Årets Herrekæmper: Benjamin Troest Kjeldsen, Politiets Judoklub.
Årets Klub: Vejle Judoklub.
Årets Stævneleder: Camilla Hæstrup, Sjelle Skørring Judoklub.
Årets Træner: Miguel Lopes, Amager Judo Skole/Landstræner.
Årets Leder: Mathias Sachse Skrubbeltrang, Helsingør Judoklub.
European Games 2015. Vi har Frederik Jørgensen med til det allerførst European Games i Baku. 20
idrætsgrene, 50 lande og 6.000 deltagere. Vi skal være stolte af at have en dansker med og det har også
været hårdt arbejde for Frederik.
Matsumae cup 2015. Nordiske Mesterskaber, der vises highlights fra 2015 mesterskabet. Det nordiske
samarbejde er meget vigtigt for os, og der er generelt god stemning, og vi er stærke sammen. Nordiske
mesterskaber i fremtiden, bliver Norge 2016, Sverige 2017 og Danmark i 2018 og samme år har DJU 70års
jubilæum.
Olympisk nyt. IOC har valgt en ny Præsident Thomas Bach. Vi har forhåbninger om at have mindst én
deltager ved OL i Rio 2016.
DIF, vores udviklingskonsulent Karina har gjort en kæmpe forskel, og det har vi været utroligt glade for. Hun
sidder i KUF som er fælles sekretariatet i DIF hvor udviklingskonsulenterne kan sparre med hinanden.
ATK er færdigt udviklet og er nu tilgængeligt. Der ligger en bog som man kan få med hjem. Det bliver en ny
måde at tænke og træne Judo, og især når det handler om skadesforebyggelse.
Frivillighedsstrategien er startet med årets pokal, og udvikles løbende med nye initiativer. I klubberne er
det tit de samme mennesker som sidder med størstedelen af arbejdet og det skal der mere hjælp til. DIF
kongressen var rigtigt god og der ligger en rapport online som man kan læse fra denne kongres.
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1-2 træner er en succes i Judo Danmark og over 80 har allerede været i gennem kurset.
Vi har haft et 360 graders kommunikationscheck, og der blev lavet en rapport omkring vores hjemmeside,
Facebook, og omkring vores kommunikationsstruktur, og der var gode og dårlige ting. Dem skal vi se hvor
vidt de er mulige at ændre til det bedre.
Team Danmark er nu igen aktuelt hvor Frederik forhåbentligt skal til Rio, og disse muligheder søger Sune
Aagaard nu.
Ny formand til DJU. Og vi har indstillet Thomas Bengtsen. Vi mener det kan skabe en ny dynamik i
hovedbestyrelsen.
Seniorklubben er nu afgået ved døden. Der har været en manglende opbakning og de få der er tilbage har
valgt at det ikke være bærerdygtigt længere.
Judo havde i 2014 50års jubilæum som olympisk sport.
Nippon sport har altid gode tilbud sørg for at støtte dem, så støtter de os.
EJU og OTC er vi også en del af, og det er kun de allerbedste som kan deltager i OTCs lejre. Vi er blevet
tildelt nogle wildcards som vi har givet til Frederik, så han kan sparre med det bedste i Europa. Af IJF og WC
er Frederik også tildelt noget wildcards hvor det normalt koster mange penge, så det er vi uroligt glade for.
Formanden Marius Vitzer, som er formand for IJF, sidder også som formand for Sport Accord, men har nu
valgt at trække sig som formand, da World Martial Arts games skabte dårlig stemning med IOC.
Der fortælles om de forskellige online sites især fokus på dyrkjudo.nu som vi skal være bedre til at bruge.
Klubberne har været gode til at få artikler og lignende i den skrevne presse, og det skaber god omtale og
bred omtale.
Judoens Dag: kommunikationsudvalget kommer ind på det senere men årets tema er UNITY =
Sammenhold.
Judo Danmarks Indsatsområder: Vi kører videre med 5 som blev valgt i 2013 og vi er langtfra færdige.
Samtidigt skal vores politikker og strategier generelt opdateres.
Organisatorisk er vi nationalt et velfungerende forbund, og det skal hænge sammen helt ud til trænerne og
op. Nordisk er vi en stemme på flere niveauer som skaber samarbejde. Internationalt har vi samarbejde
med EJU, IJF og Tokai med indflydelse og synlighed. Tokai har Tanaka som leder nu som kender os godt.
Mathias Sachse Skrubbeltrang, Helsingør: Vil gerne hjælpe med at lærer folk op i at bruge de elektroniske
systemer til brug ved stævner. Så kontakt ham gerne.
Niels-Gert Dehlendorff, Eliteudvalget: Supplere Martin med ATK, og fortæller om projektet. Egentligt har
det ikke meget med Eliteudvalget at gøre, men det har han været med til. Det er et samarbejde med DIF og
der ligger en bog klar som klubberne er velkommen til at tage med hjem. Det som er det primære fokus er
at træne bedre med børn og unge for at undgå skader og udbrændthed. Alle må bruge det, også andre
forbund.

Referat af Judo Danmarks Årsmøde, lørdag den 13. juni 2015 - Side 2 af 10

Den kommer også på hjemmesiden så man kan download den der, og der er en hjemmeside som hedder
atkkampsport.dk.
Samtidigt vil ATK blive implementeret i trænerhuset, og gøre det til en naturligdel af uddannelsen, og
samtidigt vil vi lave en opsamling hvor de trænere som har gennemført uddannelse kan blive opkvalificeret
til ATK. Det første kursus bliver afholdt på Judo Danmarks sommerlejr på Gerlev her til sommer 2015.
Karina er også godt inde i projektet så man kan også rette spørgsmål til hende.
Noget nyt ude ved de internationale stævner er henvendelserne nu rettet modsat som noget nyt, og det vil
sige at vi nu bliver inviteret til stævner i stedet for at bede om at komme med. Det er en fantastisk
udvikling. Samtidigt fik vi også en lille omtale på EJUs hjemmeside hvor Danmark blev interviewet.
OTC er rigtigt vigtigt og ikke kun Frederik men også Benjamin er også et emne. Anders Hvidkær har også
gjort det godt og er blevet lagt mærke til internationalt. Miguel skal i den grad have æren for alt det
arbejder der er lagt i det internationale arbejde, og især de økonomiske fordele der er i de personlige
kontakter.
Baku er vi stolte af, det er rigtigt fedt at vi har fået en kæmper med, og der skulle faktisk arbejdes for at få
lov til at få en kæmper med. Det krævede en EC medalje og der måtte forhandles og der fik vi fortalt om
Frederiks placering international som argument for at han skulle med blandt de bedste.
Tak til de frivillige som hjælper når der er behov, især Jens Peter Bregnballe fra KSN, Vejle Judo, HolgerHenning Carlsen fra Særslev Judo. Samtidigt skal kommunikationsudvalget blive bedre til at videre formidle
nyheder så Eliteudvalget aflastes i en grad der gør en forskel. Det skal ikke ses som skældud, men det ville
hjælpe meget. Alle er velkommen til at skrive til mig, ringe til mig, og jeg vil gerne svare på alt, også kritik.
Holger-Henning Carlsen, Særslev: Selv om vi ikke altid er enige, så ville jeg altid gerne stemme på dig.
Frank Asmussen, Aabenraa Judoklub/Dommerformand: Vi har indledt et Nordisk samarbejde, og vi mødes
hvert andet år. Vi skal der hjælpe hinanden med det internationale samarbejde, herunder eksamen og at
stille dommere til rådighed. Klaudia og jeg blev rykket op på ranglisten ved deltagelse internationalt efter
afbud fra Finland.
Palle Bengtson, Veteranudvalget: Fremhæver lige Jesper Gundlach fik en flot sølvmedalje. Jeg træder
tilbage som formand og anbefaler Chalotte Madsen som ny formand, og Jesper er også stille og roligt ved at
blive en del af arbejdet.
Holger-Henning Carlsen, Særslev: Der er konstateret flere æresdan som ikke er nævnt ved navn, hvad
skyldes dette?
Lars Maagaard, Gradueringsudvalget: Det er fordi de ikke har fået den overrakt graden, og derfor er disse
navne ikke offentligt gjort.
Morten Wiberg, Kommunikationsudvalget: Vi har haft et lidt stille år som kan ses i den skriftlige beretning,
men der er kommet godt gang i tingene igen. Vi har haft et godt møde hvor alle var ved godt humør og god
motivation. Vi har fået lavet et kursus til de frivillige i Judo Danmark, så de kan ligge materiale op på
hjemmesiden selv. Dette skal ses som en mulighed for at skære mellemmanden væk og dermed skabe
hurtigere process. Vi anbefaler at hvertudvalg stille med mindst én, men ønsker man at
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kommunikationsudvalget skal vare tage et udvalgs kommunikative interesse, så gør vi jo gerne dette.
Kurset bliver afholdt i September i Odense. Invitation vil komme ud i løbet af sommeren.
Sammen med Karina har udvalget lavet et kæmpe stort stykke arbejde med Judoens dag, især Lars Petersen
har været god til at sætte dette i gang. Sidste år var vi ude med roll-ups som klubber kunne låne, og en
masse plakater, inspirationskatalog og postkort. Klubberne tog godt imod, og vi er glade for det
engagement klubberne lagde i det. Vi vil så gerne have mange flere med, for det hele genere kendskab og
omtale af vores sport. I år har vi fået lavet vores inspirationskatalog i en lidt mere lækker udgave. Tag gerne
henne fra bordet, og mangler i, så kan i bestille dem hos Karina.
Palle Bengtson, Veteranudvalget: Skal dette ses som en afvikling af kommunikationsudvalget?
Morten Wiberg, Kommunikationsudvalget: Nej absolut ikke, for os handler kommunikationsudvalget om
meget mere end bare at ligge artikler op på vores hjemmeside, og vi har mange spændende ting i
støbeskeen, dog har der været udtrykt ønsker fra både Stævne og Eliteudvalget at man gerne vil kunne
ligge artikler op selv, så man ikke skal vente på kommunikationsudvalget. Dette efterkommer vi
selvfølgeligt gerne, men er godt klar over at ikke alle ønsker at kunne dette selv, eller ikke har de fornødne
tekniske færdigheder, så vi står altid til rådighed.
Udviklingskonsulentens beretning:
Karina takker udvalg, bestyrelser og klubber. Uden dem er det svært at sætte initiativer i gang. Jeg har
været ansat siden 2013 og har besøgt 50 klubber siden. Det handler om at lærer hinanden bedre at kende,
og selv om jeg har været der én gang, så kommer jeg også gerne igen. Samtidigt arbejder jeg også med
fokus områder, og taler med klubberne om dette. Det hele handler om klubbens behov og ud af de
klubbesøg jeg har afholdt er jeg blevet klar over at nogle klubber mangler forældre involvering, og der blev i
den forbindelse afholdt en workshop i samarbejde med Lasse Svane Weimar fra Fredericia.
1-2 træner er blevet afholdt i denne sæson og det kan afholdes helt lokalt i egen klub.
Skolesamarbejde er i gang nu med 5 skoler i landet og det fungere godt og der kan også gøres noget ude i
jeres klubber.
Nyhedsbrevet kommer ud hver anden måned, og kom gerne med feedback så vi kan gøre det bedre.
Judoens dag, sidste år blev det afholdt i 13 klubber, og nogle bagte kage, nogle sang fødselsdagssang, og
andre lavede fællestræninger. Der opfordres til at tage materialer i dag, og bestil gerne mere ved at
kontakte Karina.
Fokus på piger via kvindernes kampdag, som blev til kvindernes judo kampdag og det var i tråd med fokus
på pigerne. I Mitani havde man inviteret mødre, kusiner og andre kvinder ned for at være mere sammen
som piger i sporten. Det nye er prøv judo sammen med mig. Det er lavet som et gavekort, og det kan man
give andre fysisk i hånden og sige ”vil du ikke med til judo sammen med mig”.
Spørgeskemaundersøgelse: Vi har lavet et spøgeskema som handler om træneskolen, og det skal bruges til
at forberede træneruddannelsen. Samtidigt har vi også lavet en lidt større undersøgelse blandt klubberne
for at finde den rigtige retning i vores indsats. Der fik vi en svarprocent på 59 % svarende til 49 klubber.
Der vises grafer som viser fordelingen på de klubber som har svaret.
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Samtidigt reklameres der for Judo Danmarks sommerlejr hvor der laves workshops med pigetræning, ATK,
1-2 træner og familiejudo. Husk Judoens dag og kvindernes kampdag.
35 klubber i undersøgelsen har svaret, at de fleste helst starter sammen med nogle andre.
1-2 idrætsleder bliver den nye uddannelse, den 12 september bliver i Grøndalcentret og 27 september i
Vejle. Stedet ligger ikke helt fast, men datoen gør. Det bliver et 8 timerskursus som uddanner nye ledere.
Det er ikke en dybere uddannelse men en mulighed for at snuse til det at have ansvar og ledelse i en klub.
Piger og kvinder: Det nyeste er et møde om pige/kvindetræf, der er ikke så mange kvinder men det
arbejder vi på.
Skole judo: Der kommer blandt andet materiale som også er tilgængeligt for klubberne men pointen er at
hjælpe lærer til at introducere Judo i folkeskolen via den nye skolereform.
Har man lyst til et klub besøg, sparring, skolesamarbejde og alle de andre emner, så tag gerne kontakt.
Lars Pedersen, Horsens Judo: På efterårslejren blev der lavet nogle film som kommer ud på skoleportaler.
Nu har i undersøgt hvad klubber gerne vil, har i undersøgt hvor meget træningstid de har til rådighed.
Karina: Nej det har vi ikke, men de fleste udtrykker at de mangler træner ressourcer. De initiativer vi
kommer med er ikke noget man skal gøre, men en opfordring.
Morten Wiberg, Kommunikation: Der har flere stedet været udtrykt forvirring om initiativet med at lærer
skal kende mere til Judo. De skal ikke undervise folk i Judo som vi gør i vores Dojo. De skal bare introducere
dem til sporten, ligesom man i folkeskolen prøver andre nichesport som American football, rugby, floorball
og lignende. Den dybere undervisning skal vi nok tage os af ude i klubberne.
Holger-Henning Carlsen: Har haft en lærer som har været oppe i Judo ved sin lærereksamen.
Kjeld Knold: Det er også en ulempe at vi skal tage fri for arbejde for at deltage i skolearrangementer så det
er velkomment. Men vil gerne slå et slag for jump4fun. Det er et godt initiativ for overvægtige børn, og det
kræver to stabile trænere. De kan være svære at motivere, men når man først har fat i dem, så er de faktisk
nemme at vedholde. Målgruppen mangler utroligt meget selvværd og det kan vores sport give dem.

4. Behandling af regnskabet.
Søren Sejer Sørensen gennemgår regnskabet. Regnskabet er delt op i tre dele, og den del vi
gennemgår er den som vedrøre Judo.
Karen Berg, Mitani: Hvorfor har kommunikationsudvalget så lavt et budget?
Søren Sejer Sørensen: Det skyldes lavere udgifter.
Morten Wiberg: Det afspejler bare de faktiske udgifter for tiden.
Budgettet 2015
Tilskuddene fra DIF er faldende og dette gælder alle forbund. Det betyder at budgettet generelt er
nedjusteret.
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Ingen kommentarer.

5. Behandling af indkomne forslag
Forslag 1
Det foreslås at veteranudvalget skifter navn til Mastersudvalget.
Vedtaget
Forslag 2
Bestyrelsen foreslår at Speciel Needs udgår som fast udvalg
Steen Demant, Mitani: Synes stadig det er en god idé men der har manglet opbakning fra klubberne.
Palle Bengtsson, Brøndby Judoklub: Der er ikke nogle grunde til at have udvalg uden aktivitet, men jeg var
ude og graduere en masse børn og unge, og det er en stor tilfredsstillelse at være med til. Man er
velkommen til at rette henvendelse hvis man har lyst til at gå i kast med det, da idéen stadig lever selv om
der ikke er et udvalg.
Vedtaget
Forslag 3
Bestyrelsen foreslår at teknikturneringsudvalget
Morten Wiberg: Det samme som Steen Demant siger om special needs gælder også Teknikturnering, og vi
arbejder videre selv om vi formelt ikke har et udvalg. Ikke alle kan deltage i shiai judo, men så skal vi også
have andre tilbud. Derfor er det vigtigt at man ude i klubberne anerkender Teknikjudo som er supplement
ikke en konkurrent.
Søren Sejer Sørensen: Alle idéer modtages jo og selv om der ikke ligger udvalg så er der muligheder.
Georg Wangel: Der skal være plads til judo for alle, og som medstifter af teknikturneringen taler jeg varmt
for dette koncept. Dette er noget som kan bygge judo for bredden.
Vedtaget
Forslag 4
Ændring af det individuelle stævnereglement.
Michael Carstens, Lyngby/Stævneudvalgsformand: Vi vil ændre deltagelseskravet ved DMU. Det skal
fjernes og vi vil vende om på rækkefølgen på kredsstævner og DM. Bevæggrunden for dette er et lavt antal
deltagere. Det er for at gøre noget for at øge deltager antallet, og vi håber i støtter op om det.
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Thomas Hæstrup, SSJ: Jeg har det svært med at flytte DM ind i foråret, og det er fordi i foråret har vi
afslutning af uddannelser, konfirmationer og det skaber en konflikt. Samt at forårssæsonen for juniorer og
cadetter er meget tung i netop den del af året. Der er DM i december mere uhindret.
Michael Carstens: Tanken er mere henvendt på senior dm men kan godt se problemet.
Henrik Hemmingsen: Vores store problem lige nu er, at få landsholdskæmperne til at deltage mere i vores
nationale stævner. Og det smitter også af nedad til, da yngre kæmpere så måske også vil fravælge
stævnerne.
Niels-gert: Det er ikke medvilje vi har nogle som ikke deltager men foråret er svært for landsholdet.
Kjæld knold, Helsingør Judo: Det er pest eller kolara for der er ulemper i begge dele.
Lars Pedersen: Det er tit ligegyldigt da der slet ikke er kæmpere nok i vægtklasserne og så vælger nogle
også fra.
Palle Bengtsson, Brøndby Judo: Michael har nok en pointe i at det kun bliver senior DM som skal rykkes.
Henrik Hemmingsen, Amager Judoskole: Tænker også at det er senior som skal rykkes, men man bør nok
også rykke DM og kreds tættere sammen.
Dirigenten: Der er et problem med vedtægterne da udvalgene selv kan ændre deres reglementer og så er
det op til klubberne at opponere imod dette. Da dette ikke er sket, så er det faktisk vedtaget via en
formalitet. Men da der er flere indvendinger, så skal der selvfølgelig være en chance for at tage stilling til
dette.
Mathias Sachse: Det der menes er at man vil holde holdmesterskab og kreds-hold sammen med at folk
topper, så de ikke skal toppe flere gange.
Dirigenten: Sådan som det ser ud nu så vil jeg foreslå at stævneudvalget genovervejer forslaget.
Der holdes en pause imens stævneudvalget ændre deres forslag.
Michael: Tak for feedback, hvis i har læst beretningen så vil vi også gerne holde en lille workshop så vi kan
gøre tingene bedre. Vi venter med betragtninger i at ændre rækkefølgen på mesterskaberne. Nu ligger der
forslag 4a og 4b.

Ændringer er den fremhævede skrift.
FORSLAG 4a
 F. Vægtklasser, pkt. 11: ’I pokalturneringen deles deltagerne ind i puljer, med hensyn til vægt og grad’ ændres til:
’Til Ungdoms- og Pokalturneringer deles deltagerne ind i puljer med hensyn til vægt og grad’
Begrundelse: Der kæmpes i praksis i flydende vægtklasser til både Ungdoms- og Pokalturneringer, hvorfor dette
ønskes præciseret i reglementet. Det foreslås altså at skabe overensstemmelse mellem praksis og reglerne.
FORSLAG 4b
 H. Deltager kriterier, pkt. 4: ’Deltagelse i DMU-A gruppen kræver, at udøveren har deltaget i minimum 2 af
kalenderårets stævner og opnået resultat (1., 2., eller 3.) i minimum ét af disse, jf. ”M. Præmiering”’ udelades helt
Begrundelse: Se forslag 5
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Holger-Henning: Man burde måske sige hvor bred en vægtklasse er, for der er forskel på 10kg og 5kg.
Mathias: For at det ikke bliver for regelrytterisk, så er det lavet så stævnelederen vurdere sammensætning.
Det er meget afhængig af alder og størrelse og det er det som bestemmer den flydende vægtklasse.
Thomas Hæstrup: Vi har jo eksperimenteret med de flydende vægtklasser, og det handler jo bare om at
reglementet følger sådan som det faktisk fungerer.
Kjeld knold: Der er også tykke børn som måske ville blive ramt af at lave for stramme rammer.
Karen Berg: Det er jo netop for at der er kampe til alle, men de skal også have en chance.
4a Vedtaget
4b Vedtaget
Forslag 5
Vedtaget qua forslag 4

6. Valg af tillidsposter
Tillidsposter
Formand
Kasserer
Næstformand

Nuværende
Martin Peter Kirkhammer
Søren Sejer Sørensen
Sune Aagaard Pedersen

Genvalg
1 år tilbage
Ja – 2 år
Ja – 2 år

Forslag til valg

Bestyrelsen
Fmd. Eliteudvalget
Fmd. Gradueringsudvalget
Fmd. Breddeudvalget

Niels-Gert Dehlendorff
Carsten Jensen
Tommy Sachse Nielsen

1 år tilbage
1 år tilbage
Ja – 2 år

Eliteudvalget
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem

Jørgen Madsen
Lars Pedersen
Lars Nelmark

Ja – 2 år
1 år tilbage
Ja – 2 år

Valgt

Stævneudvalget
Fmd. Stævneudvalget
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
Fmd. Dommerudvalget

Michael Carstens konstitueret
Søren Madsen
Vakant
Se under Dommerudvalg

Ja – 2 år
Nej – 2 år
1 år tilbage

Valgt
Mathias Sache Valgt
Kjeld Knold Valgt

Kommunikationsudvalget
Fmd. Kommunikationsudvalget
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem

Morten Wiberg
Thore Wienike
Lars Petersen
Anders Lindberg

Ja – 2 år
1 år tilbage
1 år tilbage
Ja – 2 år

Valgt

Valgt
Valgt

Valgt

Valgt

Valgt
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Dommerudvalget
Fmd. Dommerudvalget
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem

Frank Asmussen
Mads Heller
Jesper Gordon

Ja – 2 år
1 år tilbage
Ja – 2 år

Gradueringsudvalget
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem

Lars Maagaard
Jan Juhl

1 år tilbage
Ja – 2 år

Veteranudvalget
Fmd. Veteranudvalget

Palle Bengtson

Nej – 2 år

Udvalgsmedlem

Charlotte Madsen

Ja – 2 år

Udvalgsmedlem

Anders Lindberg

1 år tilbage

Valgt
Valgt

Valgt

Charlotte Madsen
Valgt
Jesper Gundelach
Valgt

7. Evt.
Niels-Gert: Vi skal have flere ud at slås uanset hvad. Så kan det være de møder sortbæltere men vi er blevet
for pivet, det er judo vi dyrker og derfor er der også en risiko.
Henrik Hemmingsen: Der skal tænkes nye tanker, der er ikke et stort nok udbytte.
Palle Bengtsson: Taastrup judo klub er lukningstruet og bliver måske henvist til en skole. Er det noget som
bestyrelsen har tænkt sig at tage fat på.
Martin Kirkhammer: Jeg vil tage kontakt til Karina.
Niels-Gert: Forklarer atkkampsport.dk
Mathias Sachse: Takker dirigenten for ikke blande sig, og der er det godt at have en neutralperson.
Asmus Eriksen, Brønderslev: Når man har nedlagt Teknik og Special Needs, så kunne i jo tænke dem med i
jeres implementering af ATK ved trænerkurserne.
Mathias Sachse: Husk at holde tonen ordentligt over for de frivillige, det er også mennesker der er i den
anden ende. I sær Michael har haft en lidt hård start.
Palle Bentsson: Husk Mastertræning d 25 juni.
Jesper Gundlach: Husk Mastersturneringen.
Martin slutter mødet af med at reklamere for sommerlejren og den fremragende træner vi har fået
mulighed for at have med. Samt de mange spændende workshops som er på Gerlev. Der gives vingaver til
afgående medlemmer i udvalg, til referent og dirigent.
Kom godt hjem, på gensyn.
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Morten Wiberg, referent

Søren Gøtzsche, dirigent
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