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Mødereferat, DL møde 02-19. 
 

Referat af møde i DJU’s daglige ledelse  

Den 1. juli 2019 kl.18.00-19.00 
 

Deltagere: Lisbeth Hansen, Søren Studsgaard og Martin Kirkhammer (ref.).   
 

 

 

Emne 

 
Beskrivelse/beslutning Ansv 

Dagsorden:  

1. Referat DL 01-19 

2. Status på overlevering 

3. Økonomi 

4. Klub ansøgning 

5. DIF- Strategiproces & tilbagemelding 

6. E.v.t 

7. Næste møde 

 

 

 

1. Referat  

 

Martin bød velkommen til Daglig ledelses møde. 

DL referat 01-19, blev godkendt med få bemærkninger. 

Referatet bliver udsendt til HB samt lagt på www.dju.dk 

 

MPK 

 

 

 

2. Status på 

overlevering 

Thomas har overleveret nøglen til bankboksen til martin. 

Nye arbejdstidsregler for sekretariatet udestår stadig! 

Martin er ved at få overdraget Nem-Id administrator til DJU fra Thomas 

 

MPK 

 

 

3. Økonomi Efter rep-mødet skal der laves nye underskriftsblade. Det er til brug for 

revisionen og DIF økonomi. Så man kan se hvem der kan godkende en 

udgift. 

Sekretariatet for samlet alle underskriftbladene sammen. 

 

DL 

 

4. Klub ansøgning Skjern judo klub har sendt ansøgning om, at genindtræde i DJU. 

Sekretariatet giver klubben besked, samt videresender til HB for 

godkendelse. 

 

MPK 

 

 

5. Dif Strategiproces 

 

Efter HB-møde og strategimøde d.27/5 har DIF vendt tilbage med deres 

input. DL gik alle tre spor igennem, og var overordnende tilfredse med det 

fremsendte, der var dog flere bemærkninger til de tre spor. 

 Spor 1 klub og organisation 

Punktet gennemgået og kommenteret. Et fælles 

Kommunikationsudvalg skal justeres i forhold til de oprindelige 

tanker. 

 Spor 2 Talent og elite 

Sporet fastholdes, enig i at ATK til JJ kræver bistand udefra for at 

kunne opfylde målene. 

 Spor 3 Vækst 

Vi anerkender vi skal have mere fokus på sociale klubaktiviteter og andre 

konkurrence muligheder. Vi skal følge op med Nicklas på disse områder. 
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Susanne og Martin får besvaret Nicklas, med inputtene fra DL. 

 

6.  E.v.t 

 

Referat fra Rep.møde er sendt til dirigenten. 

Lisbeth har lavet ferieplan for HB m.v. Sekretariatet opdatere planen og 

rundsender til HB 

Næste sekretariatsmøde bliver d.4.Sep.. 

 

DL 

7. Næste møde 

 

Ikke aftalt endnu. MPK 

 

 

Referent Martin Kirkhammer 


