Referat af Judo Danmarks årsmøde den 10. juni 2017,
Idrættens Hus, Brøndby kl. 10.00
Formand Martin Kirkhammer byder velkommen, særlig velkomst til æresmedlemmer og unionsformanden,
og fortæller om de afdøde Judokaer siden sidste årsmøde, der holdes et minuts stilhed.
1. Kontrol af repræsentanter
88 Deltagere
38 Stemmer

32 Klubber til stede, heraf 29 med stemmeret

2. Valg af dirigent

Søren Gøtzche fra DIF blev valgt.
3. Behandling af beretninger
Formandens beretning
Årets kåringer:
Årets Damekæmper: Emilie Sook, Brønshøj Judoklub
Årets Herrekæmper: Mathias Madsen, Brønshøj Judoklub
Årets Klub: Helsingør Judoklub
Årets dommer: Jesper Gordon, Vejle
Årets Træner: Miguel Lopes, tidl. landstræner
Årets Leder: Gunnar Sørensen
Årets Matsumae Cup var måske det bedste nogensinde, det var en judofestival, hvor fokus også var på
mange andre oplevelser. En fantastisk indsats fra Vejle Judoklub, det var 15. gang, at stævnet er blevet
afviklet. Dr. Matsumae fyldte 90 år, fik en gave og sendte efterfølgende et personligt brev og takkede. En
indikation af, hvor god relationen til Tokai er.
Judoens dag d. 28. oktober, Jigoro Kanos fødselsdag med åbent hus over hele landet. Årets tema er mod og
tapperhed.
Der er Danish Open d. 10-11 februar i Vejle, ligesom Matsumae Cup, bare med lidt færre japanere. Fint,
hvis vi engang i fremtiden kunne gøre det til et EJU-stævne.
Der er NM d. 25-27 maj, og Hillerød, Helsingør og Brøndby er gået sammen. DJU fylder 70 år i 2018, måske
kunne man gøre noget særligt i den anledning.
EJU, OTC, IJF, WC, skolejudo = godt og tæt samarbejde og masser af støtte fra EJU og IJF. Skolejudo, her har
IJF doneret 1000 m2 måtter og 300 gier. Det er virkelig god markedsføring af judo. IOC har annonceret, at
der kommer blandede hold med både mænd og kvinder. Det giver os flere pladser til OL, samtidig mister fx
brydning og vægtløftning pladser.
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Kommunikationen, her er de hjemmesider, vi bruger, vi har også Twitter- og Instagram-konto, men vi
bruger dem ikke nu, fordi vi mangler ressourcer til at vedligeholde dem. Det er en del af strategien, at
hjemmesiderne skal samles.
Vi ser en stigning i antallet af medieomtaler, vi havde tre TV-omtaler, det er mere, end vi plejer.
Vi har fået Jeon Ki Young som træner igen på sommerlejren, sørg for at tilmelde jer, der kommer mange
gode aktiviteter.
Peter Scharinger fra Østrig er ny landstræner og starter 1. august. Han er en rigtig god profil til jobbet.
Strategiarbejdet sammen med DIF har været meget omfattende i år – og meget tidskrævende! Der er fem
indsatsområder for Judo Danmark for de kommende fire år – gælder for 2018 – 2022. De første to år er vi
garanteret 90 pct. af midlerne fra sidste år, men derefter er det hele i spil. Tre spor:
-

Klub og organisation
Talent og elite
Vækst

Vi har fokus på at etablere kraftcentre i øst og vest, og det overordnede mål er at lavere resultater på et
niveau, der gør, at vi igen kan få støtte af Team Danmark.
Vi stræber efter at professionalisere organisationen, så vi kan aflaste og hjælpe de frivillige.
Angående vækst, så har vi fokus på at gennemføre uddannelse på mange niveauer for at fremme væksten.
Henrik Hemmingsen, Amager Judo Skole:
Vi hører en masse om IJF og EJU og DIF, men hvad med klubberne? Har man statistik over, hvor mange
licenser, der er blevet tegnet i 2015, som bliver gentegnet i 2016 og i 2017? Der står i strategien, at man
skal hverve drenge fra 10-13, men der kommer mange ind,
Ingen supplerende bemærkning til beretningerne fra Bredde-, Kommunikation- og Veteranudvalget.
Michael Carstens, formand for stævneudvalget har supplerende bemærkninger og præsenterer forslaget
om at nedlægge ungdoms- og pokalturneringer.
Der er blevet forsøgt forskellige løsninger, men det virker ikke rigtig. Det er også svært at rekruttere
stævneledere i Øst.
Man kan fortsætte som nu – hvis man kan finde en stævneleder, man kan blive ved med at forsøge sig
frem, måske med inspiration fra fx AJS, eller man kan overdrage opgaven til klubberne, og det er vores
anbefaling: at man nedlægger stævneudvalget og lægger administrative opgaver over til sekretariatet
Lars Nelmark, Svendborg Judo Klub:
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Rigtig gode oplevelser tidligere, men det har gået meget ned ad bakke, vi bør skifte breddechefen ud, for
det er der, man har fejlet. Hvis man ser, hvad der sker i AJS, kan man se, at det sagtens kan lykkes. Det ville
være en katastrofe, hvis man nedlagde ungdoms- og pokalturneringerne.
Michael Carstens svarer kort
Lisbeth Nielsen, Gladsaxe Judoklub:
Judo er en kampsport, stævnerne er en vigtig del af fundamentet. U20-turneringen er et fundament for, at
vi kan uddanne kæmpere fremover. Det er en falliterklæring, hvis man nedlægger dem, og det er noget,
man skal arbejde strategisk med i toppen af organisationen. God idé med ”attraktive stævner” – man bør
se på det bredere i bestyrelsen.
Tommy Sachse, formand for breddeudvalget:
Jeg har siddet med til møderne. Det er en kedelig udvikling, vi har et kæmpe problem, i Nordjylland har der
været 39 deltagere. Klubtrænere, opgaverne ligger hos jer, I må tage med ud. I Midt- og Sydjylland, der har
det været bedre. Bestyrelsen kan gøre meget, men klubberne er fødesystemet, og det er klubberne, der
tager af sted med deres kæmpere. Mange tager til udlandet.
Henrik Hemmingsen, Amager Judo Skole:
Det er ikke raketvidenskab at lave stævner, men det tager 5 timer at lave puljerne. Uden ungdomsturnering
er DNA i judoforbundet. Der skal være en fødekæde, hvor niveauet bliver højere og højere.
Sune Aagaard, PI: Konkurrence mellem Judo Danmark og klubberne
Lars Nelmark; Svendborg Judo Klub:
Vi kan ikke forny med de samme mennesker, der skal nye mennesker til. Forældrene vil gerne have drive-in,
så må man forny sig.
Morten Wiberg, Herning Judoklub:
De klubber, der afholder et stævne, er også dem, der stiller med flest deltagere. Så er det jo fint, at
klubberne tager mere ejerskab, så får vi mere lokale arrangementer, så kommer der flere fra den lokale
cup. Men kan man ikke lave en kombination? En mediumløsning, hvor klubberne kan få hjælp til at afholde
mindre stævner, men hvor man ikke er i vejen for de store. Ejerskab til stævnerne er en rigtig god ting.
Lisbeth Nielsen, Gladsaxe Judo Klub:
Det er forbundets opgave at sikre, at alle kan konkurrere i alle aldre og på alle niveauer. Det er et strategisk
problem, som skal løses bredt af bestyrelsen.
Lars Nelmark, Svendborg:
Der var også kun to hold til Hold-DM
Anders Lindberg, Tomoe:
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Jeg har en kæmper, der slås i Tyskland, hvor man slås dobbelt, 14 på holdet. I Syd går det godt med
unugdomsturneringen, men hvordan administrerer vi vores regler, så en 11-årig ikke kan slås mod en 15årig, for så kommer han aldrig tilbage.
Keld Knold, Helsingør:
Har været med i stævneudvalget i mange år. Tendensen er, at forældre er blevet pivede på deres børns
vegne, lær dem at tabe. Find noget andet end medaljerne. Jo flere deltagere, der kommer, jo bedre
stævner kan vi lave.
Eliteudvalget, supplerende bemærkninger til beretningen:
Alexander Bakke, Mitani
Oplægget er knyttet til den nuværende bestyrelse – og det gælder også for den kreds af mennesker, som
jeg har involveret.
Når man læser ”centre”, hvordan vil man opbygge centre? Jeg mener, man skal opbygge regioner, som
baserer sig på klubberne og inddrage dem i elitearbejdet.
Martin Kirkhammer, formand
Kraftcentre er netop funderede i klubberne, som Team Copenhagen, hvis vi kunne få udbredt den model til
Vest og Nord, så var vi godt kørende.
Henrik Hemmingsen, Amager Judo Skole
Jeg tror ikke, vi er helt enige, man skal ikke samle kæmperne i centrene, for så forsvinder de i klubberne.
Michael Albrecthsen, Hillerød Judoklub
Ikke noget problem i, at de bedste er samlede, vi leverer kæmpere hver uge til Brønshøj og PI, og det er
ikke noget problem. Vi har manglet de unge, der har vi fejlet. Det hele ligger i klubberne – at de smider
deres kæmpere ud til klubberne
Michael Agertoft, Brønshøj Judo Club
Den træning, der sker i Brønshøj på eliteplan er et supplement til det, der sker i klubberne. Også gerne
kommentere. Vil også gerne kommentere eliteudvalgets strategi, fordi vi nu har set den på skrift, det er
ikke en strategi, der peger mod OL, EM, VM.
Vi blev ikke kontaktet af eliteudvalget i forbindelse med ønsket om fyringen af Miguel. Kæmpere kunne
ikke planlægge mere end nogle uger frem.
Bestyrelsen har udvist handlekraft, men har brugt rigtig meget tid på det. Godt at vi har fået navn på
landstræneren. For mig handler det ikke om tillid eller mistillid, men om, hvorvidt vi skal have en strategi,
der sigter mod OL etc.

Rene Hvidkær, Hjørring Judoclub:
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Min søn, Anders, der var ingen plan for ham, og han fik ingen opbakning.
Dirigenten:
Nu skal vi ikke have flere eksempler med enkelte kæmpere.
Lars Nelmark, Svendborg Judo Klub:
Miguel har gjort en masse gode ting. Der er også nogle steder, hvor jeg er enig med René Hvidkær. Oliver er
aldrig blevet skubbet til side. Vil gerne vende tilbage til, at udvalget ikke ville EM, VM etc. Det er
fuldstændig forkert. Jeg er mest til elite, jeg står ikke for bredde. Det er forfejlet, at vi ikke ville de bedste,
men der var nogle konflikter. Det er for tyndt i bunden, så jeg er bange for, hvem der skal efterfølge.
Henrik Hemmingsen, Amager Judo Skole:
Ønsker også i høj grad, at vi kan få nogle med til OL. Jeg tænker bredere, men det skal ikke gå ud over
toppen. Det var bedre, hvis regionstræningen lå i flere klubber. For 10 år siden var der mange flere. I vores
visionsplan står der, at vi skal følge Team Danmarks plan.
Lars Maagaard, PI og bestyrelsen
Nu kommer der en ny landstræner, og til næste år eller næste år igen, vil der være nogle, som brokker sig.
René Hvidkær, Hjørring Judoklub
Der er mange krav, men der er ikke støtte. Vi skal selv skaffe hjemtransport etc. Hvis forbundet ikke hjælper
kæmperne, hvem skal så gøre det? Jeg mangler, at I som forbund anerkender de kæmperes anstrengelser.
Lars Maagaard:
Det kræver meget at være udøver på topplan.
Anders Lindberg:
Det er hårdt at være elitekæmper, landstræneren bør sendes rundt i regionerne. Hvis kæmperne ikke
flytter sig, så skal de ned og starte forfra. Måske gå lidt længere ned og starte forfra.
Frederik Agertoft, BJC
Det kræver en træningsindsats at komme til EM. Anders er ikke blevet valgt fra. Og til Lars Nelmark: du
knyttede en kommentar til Michael Agertoft, men hvor mange gange nævnte i OL, VM og EM? Den er ikke
omtalt i visionsplanen fra 20/5 2017. Jeres mål er ikke nævnt, vi er bange for, at vores kæmpere ikke bliver
prioriteret, for de er ikke nævnt i planen.
Lars Nelmark, Svendborg Judo Klub:
Jeg er ikke en del af visionerne, jeg har lavet en tidligere præsentation om, hvad jeg tænkte om elite, som
jeg blandt andet har vist til Lars Maagaard.
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Lars Maagaard, PI:
Eliteudvalget havde lavet en plan, som vi i bestyrelsen var kritiske overfor
Tommy Sachse, bestyrelsen:
Den plan, som Lars Nelmark referer til, har ikke været fremlagt.
Henrik Hemmingsen, Amager Juudo Skole:
Min holdning, som deles af Aarhus, til dels af Vejle, og af Sjelle-Skørring, samarbejdet er et problem, vi skal
lave samarbejde, breddetræninger etc. Bredere elite, uden at det går ud over eliten.
Thomas Hæstrup, Sjelle-Skørring:
Strategioplægget, som ingen har set, det eksisterer. Det er ikke blevet præsenteret for bestyrelsen, for da vi
i september præsenterede et oplæg, vi ville ikke forlænge med Miguel, vi ønskede en udbredelse af
trænerstaben, der skulle være flere trænere spredt over landet, hvordan er det anderledes fra Bakkes
oplæg? Grunden til, at det ikke kom ud, er, at vi kom i konflikt mellem bestyrelsen og eliteudvalget.
Lars Maagaard, PI
Forskellen på Bakkes oplæg og udvalgets plan er, at der ikke var en professionel landstræner i det, som
eliteudvalget kom med.
Thomas Iburg, PI
Henrik Hemmingsen leverede et arbejde, hvor seniorlandsholdet blev nedprioriteret. I Miguels tid er det
toppen, der er blevet prioriteret, det er svært at prioritere begge dele.
Frederik Agertoft, BJC
Elitekæmperne er ikke nævnt i visionspapiret
Henrik Hemmingsen, AJS
Der var en vis mængde ressourcer, og det er rigtigt, at vi ikke kunne prioritere seniorerne. Hvis man ser på
budgetterne i dag kan man se, at seniorerne bliver prioriteret.
Lars Nelmark, Svendborg:
Jeg er helt enig med Agertoft i, at man skal gøre noget for eliten. I det første oplæg var der ikke en
hovedtræner, der var tænkt måske i nogle grupper etc. Vores oplæg var dynamisk, men vi blev mødt af en
mur og havnede i en konflikt.
Kommentar til dommerudvalgets beretning fra Jesper Gordon:
Jesper Gordon takkede for Frank Asmussens 14 år som formand for dommerudvalget.
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Frokost
Claudia, dommer
Jeg vil tilføje noget om, hvordan vi gør vores kæmpere dygtigere. Hvis man vil være rigtig dygtig dommer,
så skal man følge og tolke de nationale regler. Vi skal følge reglerne, uanset om vi er enige eller ej. Det
samme gælder kæmperne. Det er vigtigt, at vi har de samme regler i regionerne. Tit kan børnene ikke
forstå, hvordan vi dømmer, fordi vi er vant til noget andet hjemmefra.
Steen Erik Christensen, AJS
Vi savner lidt klarhed over, hvem man skal henvende sig til, hvis man vil låne JudoCare-systemet
(computere og kameraer) , jeg hentede det selv hos Jesper Gordon, det er måske ikke helt tilfredsstillende.
Jesper Gordon, dommerudvalget
I må gerne låne det for mig at se, men det er ikke mig, der har kompetencen til at beslutte det.
Tommy Sachse, bestyrelsen
Der var ikke nogen procedure for det, tanken var, at det skulle bruges til de store stævner. Vi fik det løst, og
det gør vi også fremover, vi vil bare ikke have systemet til at ligge i kasserne. Vi skal også have uddannet
dommerne til at bruge det.
Steen Erik Christensen
Alle dommere i øst kendte det og brugte det, så det må ikke være bremseklodsen.
Henrik Hemmingsen, AJS
Der var ikke nogen urutinerede dommere, vi går efter at få de bedste dommere.
Tommy Mortensen, Silkeborg Judo Klub
Det er ikke værdigt at stille et mistillidsvotum, det er at opgive kampen og sige nej til dialog. Just Do It i
stedet for.
Dialog om godkendelse af beretningen. Når man stemmer om beretningen, stemmer man også om
mistillidsvotum.
Jan Stoltenberg, AJS
Efterårslejr, spørgsmål til breddechefen, hvad har I tænkt jer? Jeg har følt mig taget ved næsen, vi har kun
diskuteret et logo i toppen af indbydelsen. Vi skulle også have holdt en evaluering, som aldrig blev til noget.
Spørgsmålet er, hvad I vil gøre fremover, både møder, arrangementer, evalueringer.
Tommy Sachse svarer:
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Vi holdt et møde i august, hvor vi diskuterede stævner og efterårslejr. Der blev skrevet frem og tilbage om
invitationen, lejren blev promoveret på Judo Danmarks hjemmeside, man ville også gerne have
landstræneren med, men det har jeg ikke noget med at gøre. Tommy vil ikke klandres for, at der ikke
kommer en landstræner eller at der ikke er nok landsholdskæmpere. Jeg har fejlet ved, at vi ikke har
afholdt en evaluering, det beklager jeg, men ellers kan jeg ikke se, hvad jeg skulle have gjort anderledes.
Allan Hansen, Vejle Judo Klub
Oplevelsen af at komme i eliteudvalget. Vi holdt nogle seriøse møder. Vi lavede nogle planer, som vi
forelagde for bestyrelsen, men vi blev mødt af en mur. Vi skulle være nikkedukker. Bestyrelsen overtager
alle beslutninger. Vi klager til appeludvalget, vi synes ikke, det er rigtigt. Appeludvalget giver ikke medhold.
Hvis vi bliver rejseledere, så er der ikke noget grundlag for, at vi skal være der.
Oplever også, at information bliver delt af nogle klubber etc., det er også derfor, vi har lagt nogle ting på
Facebook. Habilitetssagen tog lang tid at få afklaret. Det er beskæmmende, og det er rigtig ærgerligt.
Lars Maagaard, bestyrelsen
Bestyrelsen har udvist rettidig omhu. Vi så i bestyrelsen, at udvalget ville flytte ting tilbage til 90’erne. Vi
skal være enige om de helt store linjer, de helt store beslutninger. Det er det, I har valgt bestyrelsen til.
Sune Aagaard, bestyrelsen
Har ikke sagt nej til at mødes, bestyrelsen var bare uenig i, at det var det rigtige at gøre for eliten i DK
Tommy Sachse, bestyrelsen
Læser op fra appeludvalget
Dirigenten:
Den her diskussion hører ikke til på et årsmøde.
Lars Nelmark, Svendborg Judo Klub
Helt forkert at overrule et enigt eliteudvalg helt ned på kæmperniveau. Man kan ikke tillade sig at overrule
på så detaljeret et niveau. Kan ikke forstå, at man efter forgodtbefindende overruler beslutninger.
Frederik Agertoft, BJC
Ingen hemmelighed, at der er en konflikt. Jeg synes ikke, vi bør diskutere det på FB, offentligt tilgængeligt,
derfor skal man ikke hænge enkeltpersoner ud. Eliteudvalget varetager ikke kæmpernes udvikling, når de
hænger dem ud ved navns nævnelse på FB.
Allan Hansen, Vejle Judo Klub
Hvorfor vil bestyrelsen ikke indgå i en dialog?
Morten Wiberg, Herning Judo Klub
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Der ligger et kommissorium fra 2012 og der er en bestyrelse. Mistillid er ekstremt. Man vælter ikke huset,
fordi der er hul i taget. Hellere reparere.
SA, bestyrelsen
Vi vil gerne gå i dialog, vi synes bare rækkefølgen er anderledes end den, udvalget gerne vil have.
Lars Maagaard, Bestyrelsen:
Til Bregnballe: du vil gerne være formand, men jeg har ikke hørt noget fra dig. Jeg oplever, at man har ledt
efter en formandskandidat, men hvorfor vil du gerne være formand for Judo Danmark?
Thomas Hæstrup, Sjelle-Skørring
Vi indbød til dialog, men bestyrelsen sagde nej.
Henrik Hemmingsen, Amager Judo Skole
Vi står bag mistillidsvotummet, fordi vi har et svært samarbejde med Judo Danmark. Vi har forsøgt at få det
sat i gang. Hver gang vi støder sammen med Judo Danmark, primært aksen Kirkhammer-Sachse. Jeg føler,
bestyrelsen er kørt fast.
Lisbeth Nielsen, Gladsaxe:
Der bliver sagt meget beskæmmende i dag, der ligger en initiativopgave hos bestyrelsen for at forhindre, at
konflikter udvikler. Bestyrelsen skal fremover være mere konfliktløsende, uanset hvem den kommer til at
bestå af.
Allan Hansen, Vejle Judo Klub:
De tog mødet med Miguel d. 7. oktober.
Lars Nelmark, Svendborg Judo Klub
Vi bør finde en ny formand, der er mere rund. Du laver strudsemetoden.
René Hvidkær, Hjørring Judoklub
Det gik ud over Anders, jeg har lavet strudsemetoden i mange år, for at det ikke skulle gå ud over Anders.
Åbenhed er vejen frem. Man skal sige noget, hvis man har noget på hjerte. Det dur ikke, at hvis man stiller
et forslag, så skal man selv gøre det.
SA, bestyrelsen
Bestyrelsen burde have holdt et møde med udvalget, hvis man ser på, hvordan det er gået.
Miguel Lopes, tidl. landstræner
Mange ting har været forkert, fra alle sider, jeg har mange gange efterspurgt møder med eliteudvalget.
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Jens Peter Bregnballe, Kampsport Nord
Fortæller om sin egen baggrund. Et mistillidsvotum er ikke personligt, men et legitimt politisk redskab. Der
er for lidt åbenhed, dialog og information. For at ændre det, bliver man nødt til at skabe en ny kultur,
derfor skal man finde en ny flok, der kan starte forfra.
Lars Maagaard, Bestyrelsen
Det kræver meget arbejde at være formand
Frederik Agertoft, BJC
Kampsport Nord, hvad går det ud på?
Jens Peter Bregnballe, Kampsport Nord
Vi er en lille flok, der er nogle problemer med lokalerne, men man træner alligevel.
Tommy Sachse, Bestyrelsen
Gå i rette med Kirkhammer-Sachse-aksen. Jeg skulle finde nogen, der kunne hjælpe med forskellige
projekter, men der kom ikke nogen. Det passer ikke, at vi ikke er inkluderende.
Allan Hansen, Vejle Judo Klub
Hvorfor ville I ikke have dialogen?
Sune Aagaard, Bestyrelsen
Det ville vi gerne.
Martin Kirkhammer, Bestyrelsen
Der har været mange spørgsmål. Relevant spørgsmål om habilitet. Reglerne er klare, men vi har bestemt, at
problemet er konkret. Tonen, især fra Lars Nelmark, Allan Hansen og Thomas Hæstrup har været under al
kritik, der er blevet brugt mange grimme ord. Den dybeste årsag til konflikten er, at der er nogle børn, der
er blevet mobbet. De skal ikke nedgøres af en voksen mand, der er folkevalgt. Det samme gælder
trænerne. Hvad er det for nogle mennesker, I måske vælger lige om lidt?
Dirigenten præciserer, at det er Lars Nelmark og ikke det samlede eliteudvalg, der er blevet moppet.
Lars Nelmark, Svendborg Judo Klub
Det er ikke dem, der har stillet mistillidsvotum, der har moppet.
Martin Kirkhammer, Bestyrelsen
Beklager, at jeg fik sagt, at det var hele udvalget, der har moppet.
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Afstemning om Bestyrelsens beretning:
Beretningen blev vedtaget med stemmerne 27 for og 11 imod.
Udviklingskonsulentens beretning:
Tak til jer alle. Vi har lavet tre spørgeskemaundersøgelser, så vi ved, hvad der går godt og hvad der er af
udfordringer: Klubber, medlemmer og tillidsvalgte, gennemgang af nogle af pointerne.
Reklame for et kursus, der hedder Klubkompetence, hvor man lærer noget om, hvordan man skal varetage
en opgave.
Husk at bruge mig og tag fat i mig, hvis I har brug for hjælp.

4. Behandling af regnskaber.
Søren Sejer Sørensen gennemgår regnskabet. Regnskabet er delt op i tre dele, og den del vi
gennemgår er den, som vedrører Judo.
Henrik Hemmingsen, AJS:
Hvor mange kæmpere er seniorbudgettet blevet brugt på?
Miguel Lopes, tidl. Landstræner:
Det er fire seniorkæmpere + et par juniorer, Asta Hagelskjær og Lærke Olsen
Ingen kommentarer eller indvendinger til regnskabet (det er godkendt af revisionen, så det er kun
en fremlæggelse).
Budgettet er fremlagt til orientering.
5. Behandling af indkomne forslag
Forslag 1
Ændringer til gradueringsreglementet
Vedtaget
Forslag 2
Ændringer til gradueringsreglementet
Vedtaget
Forslag 3
Ændringer til gradueringsreglementet
Vedtaget
Forslag 4
Ændringer til gradueringsreglementet
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Vedtaget
Forslag 5
Ændringer til gradueringsreglementet
Vedtaget
Forslag 6
Ændringer til gradueringsreglementet
Vedtaget
Forslag 7
Ændringer til gradueringsreglementet
Vedtaget
Forslag 8
Ændringer til gradueringsreglementet
Vedtaget
Forslag 9
Ændringer til gradueringsreglementet
Vedtaget
Forslag 10
Om afskaffelse af eliteudvalget
Bestyrelsen er imod, Kommissioriet skal revideres (Holger Henning og Anders).
Forkastet (enstemmigt)
Forslag 11
Om afskaffelse af ungdoms- og pokalturneringen (pkt. 1 a og 1 b afskaffes).
Forslaget blev trukket tilbage, Breddeudvalget ved Tommy Sachse vil se på det.
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6. Valg af tillidsposter
Tillidsposter
Formand
Kasserer

Nuværende
Martin Peter Kirkhammer
Søren Sejer Sørensen

Genvalg
1 år tilbage
Ja – 2 år

Forslag til valg

Næstformand

Sune Aagaard Pedersen

Ja – 2 år

Bestyrelsen
Fmd. Eliteudvalget
Fmd. Breddeudvalget
Fmd. Gradueringsudvalget

VACANT
Tommy Sachse Nielsen
Lars Maagaard

1 år tilbage
1 år tilbage
1 år tilbage

Alexander Bakke valgt

Eliteudvalget
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem

Allan Hansen
Lars Pedersen
Leon Lauritsen Konst.

NEJ – 2 år
1 år tilbage
Ja – 2 år

Lasse Pedersen valgt

Stævneudvalget
Fmd. Stævneudvalget
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
Fmd. Dommerudvalget

Michael Carstens
Mathias Sachse Skrubbeltrang
Kjeld Knold
Se under Dommerudvalget

NEJ – 2 år
Nej – 2 år
1 år tilbage

Thomas Hansen valgt
Alex Tvede valgt

Kommunikationsudvalget
Fmd. Kommunikationsudvalget
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem

Lasse Svane Weimar
Asmus Korsgaard Rasmussen
VACANT
Anders Lindberg

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

Dommerudvalget
Fmd. Dommerudvalget
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem

Frank Asmussen
Mads Heller
Jesper Gordon

NEJ – 2 år
1 år tilbage
NEJ – 2 år

Gradueringsudvalget
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem

Tommy Mortensen
Allan Gjerulff Konst.

1 år tilbage
Ja – 2 år

Mastersudvalget
Fmd. Mastersudvalget
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem

Palle Bengtsson
Anders Lindberg
Charlotte Madsen

JA – 2 år
1 år tilbage
JA – 2 år

Peter Bo Olsen, SSS
valgt

Leon Lauritsen valgt

Valgt

Jesper Gordon valgt
Klaudia B Asmussen
valgt

Valgt

Valgt
Valgt
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7. Evt.
Tommy Mortensen, Silkeborg:
Fortalte om IBG
Anders Lindberg:
Fortalte, at kommunikationsudvalget havde investeret i tre reklamer/strandflag
Palle Bengtsson, Brøndby Judoklub:
Takkede for inspirationskursus
Jesper Gordon, formand for dommerudvalget:
Efterspurgte flere dommere
Ry Judoklub:
Hilse fra gruppen af gamle, overvægtige og talentløse, vi er ikke så mange aktive, men vi har stort
potentiale. Hvis I har lyst til at fokusere på den gruppe, der er stort potentiale!
Alexander Bakke, ny sportschef:
Gennemgår visionerne for arbejdet i eliteudvalget fremover.
Morten Wiberg, Herning
Opfordrer til noget mere kata i forskellige sammenhænge. Og fortæller desuden om planerne om en serie
børnebøger
Keld Knold, Helsingør
Vi holder NM i 2018, lad os nu bakke op, så vi kan blive måske 100 deltagere
Martin Kirkhammer, Formand
Uddeler gaver til de afgående tillidsvalgte og takkede for dagen.

Kom godt hjem, på gensyn.

Sune Aagaard, referent

Søren Gøtzsche, dirigent

Referat af Judo Danmarks Årsmøde, lørdag den 10. juni 2017 - Side 14 af 14

