Mødereferat, DL møde 01-20.
Referat af møde i DJU’s daglige ledelse
Den 25. marts 2020 kl.10.00-11.00.
Mødet afviklet som tlf.møde
Deltagere: Lisbeth Hansen, Søren Studsgaard og Martin Kirkhammer (ref.).

Emne

Beskrivelse/beslutning

Ansv

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Status på Corona

Status på Corona virussen
Ferieplan sekretariatet
Karina tilbage fra barsel
Næste sekretariatsmøde d.31/3
DJU regnskab 2019
DIF kampsportsgruppen

Martin bød velkommen til Daglig ledelses møde.
Referatet bliver udsendt til HB samt lagt på www.dju.dk

DL

Daglig ledelse havde en dialog om situationen med corona virussen, og dens
påvirkning af DJUs klubber og organisationen som helhed.
Vi følger Difs anbefalinger, og de danske sundhedsmyndigheders
udmeldinger.
Senest er hjemsendelsesperioden udskudt til d.13/4. Det vil også gælde vores
personale. De skal arbejde hjemmefra. Endvidere skal ikke brugt ferie og
eventuelt afspadsering afvikles i april måned.
2. Ferieplan
sekretariatet

3.

Karina tilbage fra
barsel

4. Næste
sekretariatsmøde
d.31/3

Sekretariatet bedes om, at lave en ferieplan for ferieåret 2020.
MPK
Der kan komme ekstra tryk, på sekretariatet når vi har normale tilstande
igen, så ferie og afspadsering skal vi som udgangspunkt tilpasse den nye
situation.
Sekretariatet fremsender en ferieplan.
Karina ønsker at starte 14 dage op før, da det vil passe bedre ind i hendes
DL
nye dagligdag.
DL finder det i orden, og det er således aftalt at Karina starter op igen
d.20.april. Karinas fornemmeste opgave bliver at forberede organisationen
og klubberne til en normalisering, der bliver et kæmpe rugbrødsarbejde, hvor
klubberne skal have maksimal støtte for at komme på fode igen.
DL vil holde et møde med Karina en, af de første dage hun starter op igen
Daglig ledelse gennemgik agendaen til næste sek.møde d.31/3.
Mødet bliver afholdt som et onlinemøde, og hele DL deltager.
Martin giver Susanne besked om at indkalde.

MPK

5. DJU regnskab 2019 Regnskabet til revisionen er fremsendt fra DIF økonomi.
DL
Overskuddet viser sig kun at blive på knap 100.000 kr. Det skyldes en anden
beregning af Kirkbi tilskuddet. Lisbeth ønsker at den interne
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fordelingsnøgle skal tages op til en ny revision.
5. Forsat.
6. DIF
DIF´s kampsportsgruppe der er nedsat for at lave en fælles indsats for, at få
kampsportsgruppen flere voksne motionister i gang med kampsport. DJU er med i gruppen med
unionsformanden og vi støtter op omkring tiltaget. Der vil i løbet af april
blive indkaldt til et nyt møde.

Referent Martin Kirkhammer
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