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Årshjulet er udarbejdet efter vigtige datoer omkring Repræsentantskabsmødet, Judo Danmarks
og Ju-Jitsu Danmarks økonomistyring, samt vigtige oplysninger om ansvarsfordeling omkring DJU.

01. januar

Nyt regnskabsår starter for DJU, Judo Danmark og Ju-Jitsu Danmark.

01. januar

Optælling af lager af salgsvarer afleveres til DIF økonomi.

30. januar

Sidste regninger og bilag indsendes til økonomikontor, så de kan nå at komme med
i årsregnskabet for DJU, Judo Danmark og Ju-Jitsu Danmark.

31. januar

Budgetterne skal være indsendt til DJU’s kontor inden 31. januar.

01. februar

Første indkaldelse til DJU Repræsentantskabsmødet samt til Judo Danmark og
Ju-Jitsu Danmarks årsmøde.

Medio februar

Intern kritisk revision

01. marts

Opkrævning af Unionskontingent udsendes fra DJU’s kontor umiddelbart efter 1. marts.
Kontingentet baseres på antallet af licenser pr. 31. juli det foregående år.

01. marts

Medlemsopgørelse fra klubberne skal være opdateret hos DIF senest 1. marts.

Ultimo marts

Opstart af ekstern revision

01. april

Forslag der kræver vedtægtsændringer og reglementsændringer for DJU, Judo Danmark
og Ju-Jitsu Danmark skal være indsendt senest 1. april. Forslag, der ikke kræver
vedtægtsændringer, skal indsendes 3 uger før årsmødet.

15. april

Optælling af alle klubbers licenser som skal tælle med for repræsentation til
Repræsentantskabsmødet samt Judo Danmarks og Ju-Jitsu Danmarks årsmøder.

15. april

Forslag til tillidsposter i DJU og forslag der ønskes behandlet på det ordinære
repræsentantskabsmøde fremsendes til DJU’s kontor senest d. 15. april.

Medio april

Officiel offentliggørelse af medlemstal udsendes af DIF.

01. maj

Unionskontingent skal indbetales senest d. 1. maj.

Primo maj

Endeligt DJU regnskab

Medio maj

Anden indkaldelse til Repræsentantskabsmødet samt Judo Danmarks og Ju-Jitsu Danmarks
respektive årsmøder. Skal fremsendes senest 3 uger før afholdelses af
Repræsentantskabsmødet.
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Medio juni

Repræsentantskabsmøde, mødet holdes hvert andet år på ulige årstal.
Judo Danmark og Ju-Jitsu Danmark afholder årsmøde hvert år.
Både Judo Danmarks og Ju-Jitsu Danmarks årsmøder skal afholdes senest dagen før og tidligst
30 dage før DJU’s ordinære repræsentantskabsmøde. I de år hvor DJU’s ordinære
repræsentantskabsmøde ikke finder sted, skal årsmødet været afholdt inden udgangen af juni
måned.

Medio juni

Regnskabet og protokoller underskrives af Hovedbestyrelsen, udsendes efterfølgende til
Danske Bank, revisionsfirma, DIF samt alle medlemmer i Hovedbestyrelsen.

01. august

De nye hovedbestyrelsesmedlemmer udpeges og navnene indsendes til DJU’s sekretariat.

01. august

De nye bestyrelses- og udvalgsmedlemmer udpeges og navnene indsendes til DJU’s
sekretariat.

01. august

Hvis et HB-medlem udskiftes skal følgende opdateres:
Banken skal underrettes om det nye HB og alle HB-medlemmer skal underskrive nye
fuldmagter til banken samt opgive deres cpr. nr.
Der skal skrives nye fuldmagter for HB-medlemmer, som har adgang til at se på DJU’s konto i
Danske Bank.
Der skal skrives nye fuldmagter til Danske Bank for Daglig Ledelse, der tegner DJU.
Der skal skrives fuldmagter til nye ansatte i DIF’s økonomi som har adgang til udbetalinger
fra DJU’s konti.

01. august

Antallet af licenser for året før pr. den 31. juli optælles og er afgørende for Judo
Danmarks og Ju-Jitsu Danmarks repræsentation i HB.

01. august

Ny licensperiode starter, alle sportslicenser fornyes.

01. august

HB udpeger underskriftsberettigede personer, som kan underskrive diverse DJU-bilag.

01. august

Rettelser til Vedtægter og Håndbogen indsendes til sekretariatet for opdatering.

01. november

DIF budgetmøde i oktober oplyser om tilskud til forbundene. DJU’s formand sender
besked om tilskuddet til DJU videre til HB.

01. november

DJU, Judo Danmark og Ju-Jitsu Danmark starter udarbejdelse af budgetter til det
kommende budgetår

06. november

DIF udsender lister over aktive foreninger til gennemgang af klubber/kontakter forud for
medlemsregistreringen. DJU gennemgår lister og melder tilbage til DIF ultimo nov.

01. december

DIF åbner medlemsportal for indrapportering af medlemmer til alle DJU-klubber.
Officielt sidste dag for indberetning den 31.januar.
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1. december

HB leverer foreløbigt bud på tilskud til Judo Danmark og Ju-Jitsu Danmark gældende for
det kommende regnskabsår

15. december

Frist for aflevering af ny klubtilmelding til DIF.

31. december

Regnskabsåret slutter for DJU, Judo Danmark og Ju-Jitsu Danmark.
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