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Mødereferat, HB møde 01-17. 
 

Referat af møde i DJUs hovedbestyrelse den 9. marts 2017 kl. 20.45 
 

Deltagere: Lisbeth Hansen, Martin Kirkhammer, Thomas Bengtsen (ref) og, Tommy Sachse Nielsen, 

Søren Sejer Sørensen og Jørn Engvang 

 

 

Emne 

 
Beskrivelse/beslutning Ansv 

Dagsorden 1. Godkendelse af referater 

2. Strategiprocessen og hvordan får vi solgt tiltagene via sekretariatet 

3. Den nye hjemmeside og betalinger 

4. Muligheder for flere KUF-ydelser f.eks. ordens- og amatør udvalg, presse 
og PR mm. 

5. Medlemssituationen 

6. Fremtidig procedure ved optagelse af klubber 

7. Evt. 

8. Næste møde 

 

TB 

1. Godkendelse af 

referater 

 

Der mangler referat fra HB-2 2016 til årsberetningen. TB fremskaffer og 

sender til Søren og Susanne. 

TB 

2. Strategiprocessen og 

hvordan får vi solgt 
tiltagene via sekretariatet 

 

 

Strategi processen med DIF tager fortsat tid og vil gøre det frem til 

sommer. Samarbejdet går godt om end der løbende sker ændringer i 

planerne. Efter sommer vil der skulle bruges tid på implementeringer, 

dokumenteringer og opfølgninger. En del af implementeringen vil også 

kræve en forankring i sekretariatet. Der er en god stemning i forhold til 

DIF. 

 

Alle 

3 Den nye hjemmeside 

og betalinger 

 

 

DJUs hjemmeside er oppe og kører. Der er enkelt mindre justeringer som 

skal rettes til ved først givne lejlighed.  

I DJU portalen har der været et stort ønske om at kunne bruge Mobilepay 

og andre betalingskort end Dankort. Thomas er pt som formand den eneste 

der kan godkende ansøgning om betalingskort, men skal have en separat 

NemID til dette. Når Thomas i nær fremtid har modtaget denne, bliver 

Lisbeth og Martin tildelt tilsvarende rettigheder. 

 

TB 

4. Muligheder for flere 

KUF-ydelser f.eks. 
ordens- og amatør 
udvalg, presse og PR 

Thomas redegjorde for mulighederne for at bruge KUF-ydelserne til at 

frigøre ressourcer andre steder i organisationen. Emnet blev ikke 

færdigbehandlet. 

TB 
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mm. 

 

 

5. Medlemssituationen Den samlede medlemsopgørelse viser, at medlemstallene er stort set på 

samme niveau som sidste år. Det er positivt, at vi ikke mister medlemmer 

som mange andre i den etablerede DIF idræt – men det undrer, at vi ikke 

tager større andele i den generelle stigning i kampsport (primært dén uden 

for DIF). 

 

 

TB 

 

 

6. Fremtidig procedure 

ved optagelse af klubber 

 

 

Tønder judo klubs optagelse blev vendt. Forløbet har været alt for 

langstrakt. Vi skal i højere grad være behjælpelig med at få klubber 

igennem, når der kommer nye af slagsen. Hvis hovedparten af reglerne er 

umiddelbart godtagne, skal de godkendes med en rimelig frist til at rette 

mangler op i deres reglement. 

 

Karina 

TB 

7. Eventuelt Indkaldelse til repræsentantskabsmøde blev drøftet, herunder at sektionerne 

skal give deres input til Thomas’ beretning i løbet af marts måned, da 

Søren skal bruge den samlede beretning medio marts. 

   

MK, 

Lisbeth, 

Thomas, 

Søren 

8. Næste møde -  Næste møde bliver om budgetter og strategispor den 30. marts i 

sekretariatet. Det bliver en arbejdsaften fra 16 – 21 for de der kan. Næste 

HB møde ligger i forlængelse af næste strategi møde i april (TBD).  

 

TB 

 

Mødet startede kl. 20.45 og sluttede ca. kl. 21.45 

 

Referent Thomas Bengtsen 


