Mødereferat, HB møde 02-16.
Referat af møde i DJUs hovedbestyrelse den 25. oktober 2016 kl.18.00
Deltagere: Lisbeth Hansen, Martin Kirkhammer, Thomas Bengtsen (ref) og, Tommy Sachse Nielsen .
Afbud fra Søren Sejer Sørensen og Jørn Engvang
Emne
Dagsorden

1. Referat fra sidste
møde
2. Bjert lejren

Beskrivelse/beslutning
1. Referat fra sidste møde
2. Bjert lejren
3. Udviklingskonsulentens opgaver
4. Hjemmesider
5. Sag om måtter
6. Strategi-proces
7. TIK
8. Sekretariat
9. Eventuelt
10. Næste møde
Dette punkt blev ikke vendt.

Ansv

Lisbeth?

Der er søgt om midler til Bjert lejren som en fælles Judo og Ju-Jjitsu
TB
satsning. HB har overvejelser om en fælles sats / udviklingspulje. Disse
tanker er dog ikke færdig, og Bjert får derfor afslag om økonomisk tilskud.
TB meddeler beslutning.
3
Der er kommet nyt oplæg til arbejdsopgaver, formaliseret i en kontrakt til
Udviklingskonsulentens underskrift. Af kontrakten fremgår det, at 450 timer af
opgaver
Udviklingskonsulenten s arbejdstid skal gå til strategi arbejde. Det er vel at TB
mærke de vedtagne strategier OG processerne, der sættes denne tid af til.
Øvrige fokuspunkter er at prioritere allerede committede opgaver, herunder
promote leder kurser og andre allerede indgåede aftaler. TB underskriver
og afleverer til KUF.
4. Hjemmesider

5. Amager-sag om
måtter

6. Strategi-proces

7. TIK
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Susanne er tovholder på, at vi får skiftet leverandør. Der forespørges til
brugbare erfaringer i KUF, mhp. at undgå nedetid, når sitet lukker med
udgangen af året.
Der er ikke modtaget anke over ordens- og amatørudvalgets afgørelse.
Anken skal modtages inden for 14 dage efter afgørelsen er meddelt. Denne
tidsfrist er overskredet, men det forlyder at AJS er i gang med at anke. TB
undersøger og vender tilbage. Er der ingen appel til DIF, iværksættes
opkrævningen.
Processen kører godt.
Næste fælles procesdato er den 26. januar jf. planen. Klokken 18-20 kører
Jon proces, hvorefter der vil være et kort HB møde af en times varighed fra
20-21
TIK judo har ikke kunnet opnå et tilfredsstillende resultat med kommunen.
De er nu flyttet til Roskilde Taekwondo, hvor de træner. TB har været i
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8. Sekretariat
9. Eventuelt

10. Næste møde -

dialog med dem.
Intet væsentligt. TB fortsætter med møder i sekretariatet efter nærmere
aftaler.
Et par nye initiativer som ønskede lån af måtter til afprøvning. MK finder
en løsning til dem.

TB
MK

Næste møde bliver om budgetter og strategier spor den 13. december.
TB
TB indkalder.
Den 26. januar er der nyt strategimøde og et kort HB møde i forlængelse af
dette.

Mødet startede kl. 18.00 og sluttede ca. kl. 21.45
Referent Thomas Bengtsen
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