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Kontrol af repræsentanter
Følgende deltog i Årsmødet 2020:

Jens Erik
Dani
Lasse W.
Bo Jin
Kenneth
Karen
Martin Peter
Susanne
Karina
Steffen Ravn
Frank
Natascha
Morten
Henrik
Kent
Marianne
Gantriis
Henrik
Bjørn
Teddy
Cedrick L.
Jan
Emil
Patrick Herløv
Jeanette
Sandberg
Alberte
Tim
Brian
Jacob
Ronald
Tonny Tang

Rasmussen
Mikkelsen
Rasmussen
Pedersen
Benfeldt
Schmidt
Kirkhammer
Hasselgren
Sørensen
Mortensen
Stjernholm
Smed
Pilnov
Jensen
Hielscher

Allerød Ju-Jitsu
Allerød Ju-Jitsu
Allerød Ju-Jitsu
Bramming Ju-Jutsu Klub
Bramming Ju-Jutsu Klub
Bramming Ju-Jutsu Klub
Dansk Judo og Ju-Jitsu Union
Dansk Judo og Ju-Jitsu Union
Dansk Judo og Ju-Jitsu Union
Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub
Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub
Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub
Frederiksberg Ju-Jutsu Klub
Frederiksberg Ju-Jutsu Klub
Frederiksberg Ju-Jutsu Klub

Poulsen
Sandberg
Walby
Larsen
Walby
Haste
Engel
Jensen

Gentofte Budoklub
Greve Ju-Jutsu
Greve Ju-Jutsu
Greve Ju-Jutsu
Greve Ju-Jutsu
Greve Ju-Jutsu
Greve Ju-Jutsu
Greve Ju-Jutsu

Andersson
Wærens
Jensen
Johansen
Willard
Vestergaard
Christiansen

Greve Ju-Jutsu
Greve Ju-Jutsu
Herlev Ju-Jutsu
Herlev Ju-Jutsu
Hillerød Ju-Jutsu Klub
Holbæk Budo Skole
Holbæk Budo Skole
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John
Birgitte
Lisbeth
Damsgaard
Anne Grøning
Sussi Herløv
Camilla
Allan

Dalsgaard
Dalsgaard

Høng Ju-Jutsu Klub
Høng Ju-Jutsu Klub

Hansen
Thomsen
Jensen
Prien
Madsen

Palle Lund
Claus
Tonie Elisabeth
Jørn
Tage
Michael
Sarah Michelle
Simon

Hansen
Tobiasen
Dahl
Engvang
Højland
Sørensen
Brangstrup
Bank

Ju-jitsu Danmarks bestyrelse
Ju-jitsu Danmarks bestyrelse
Ju-jitsu Danmarks bestyrelse
Ju-jitsu Danmarks bestyrelse
Ju-jitsu Danmarks informationsudvalg
Ju-Jitsu Danmarks stilartsudvalg - jujutsu
Ribe Ju-Jutsu
Sanju Ju-Jutsu
Såby Jiu-Jitsuklub
Tomoe, Kolding
Trekroner Ju-Jutsu
Trekroner Ju-Jutsu
Århus Judo Klub

Godkendt
Det blev konstateret, at mødet er lovligt indkaldt.
Klubber repræsenteret ved årsmødet:
41 stemmer til stede
17 klubber repræsenteret.
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Valg af dirigent

3

Jørn Engvang blev valgt.
Valg af referent
Sussi Herløv blev valgt.
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Godkendelse af formandens beretning
Lisbeth indledte sin beretning med at ære Hans F. Jensen’s minde:
Hans F. Jensen er gået bort siden sidste årsmøde. En ægte ildsjæl som brændte
for sporten. Hans var med til at starte flere klubber – huskes bedst for Holbæk,
og den meget velfungerende støtteforening. Mange poster i klubber og sektionen.
Var i samarbejde med H.Sandberg og F.Fürst med til at introducerere JJIF
Fighting System, og bidrog til tættere samarbejde mellem de gamle JJ sektioner.
Han vil blive husket for sit utroligt store engagement.
Fremhævede følgende fra Årsberetningerne:
Corona:
Vi kommer til at træne under helt andre forhold et stykke tid fremover. Det kan
give bekymringer omkring vores sports fremtid – medlemmer, udvikling,
træneruddannelser, påvirkning af talenter og deres motivation.
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På grund af Covid-19 kommer Ju-Jitsu ikke over 1.000 licenser, som vi ellers
tilstræber, og Judo kommer heller ikke over 2.000 licenser i år. HB har besluttet,
at både Judo og JJ repræsenteres af et uændret antal personer i HB (hhv. 3 og 2)
trods licenstal.
I JJEU er der bekymringer i alle lande omkring, hvilke konsekvenser corona får i
forhold til internationale stævner. Landene åbner forskelligt, og dermed har man
forskellige vilkår for at træne op.
Stor ros til alle klubber for at forsøge at holde kontakt til medlemmer og motivere
dem til aktivitet samt iværksætte forskellige former for træning. Der skal være
fokus på de muligheder der er, fremfor det, vi ikke kan.
Der blev givet en opfordring til at udveksle idéer og erfaringer med den træning,
vi kan gennemføre med de restriktioner, som der er nu under corona.
Hvad er Ju-Jitsu?:
Arbejdsgruppen har arbejdet sammen med DIF’s kommunikationskonsulent. Der
bliver sendt mail ud til alle klubledere i den kommende uge med materiale, som
klubberne kan bruge i deres profilering. Der er ligeledes lavet en video, som kan
anvendes – herunder et nyt slogan. Klubberne opfordres til at bruge materialet,
så vi kan kommunikere ensrettet. Jo flere klubber der bruger det, jo stærkere en
profil får vi.
Materialet blev drøftet, herunder anvendelsen af ordene kampsport/selvforsvar.
Fokus har ligget på at forholde sig til, hvordan folk udefra opfatter ordene, og så
har arbejdsgruppen lyttet til kommunikationskonsulenterne, som ser det udefra.
Prøv Ju-Jitsu (Uge 36):
Alle klubber blev opfordret til at have et eller flere arrangementer i uge 36 for
potentielle nye medlemmer. Sektionen vil synliggøre klubbernes tilbud til nye
medlemmer på ju-jitsu.dk. Mail sendes ud i den kommende uge med yderligere
information. Husk, at man skal tilmelde sig senest den 01.07.2020. Tilmelder
man sig, får man primo august tilsendt plakater, flyers mv.
Årets frivillige:
Årets frivillige blev Jørgen Malmkjær-Mørch fra Frederiksberg. Jørgen gør aldrig et
stort nummer ud af sig selv, men han er en af de ildsjæle, der gør en forskel for
mange. Jørgen har altid passet sin træning stabilt, og har været træner i mere
end 20 år, men har mere fokus på andres udvikling end sin egen. Han har haft 20
års jubilæum for deltagelse på børnebæltelejren som leder, og når der er sociale
arrangementer for trænerne, så deltager Jørgen sjældent, for han træner videre
om aftenen med de børn, der mangler lidt finpudsning eller føler sig usikre inden
deres graduering. Jørgen gør et enormt arbejde, og fortjener det skulderklap, det

er, at blive kåret som ’Årets Frivillige 2020’
Årets klub:
Herlev Ju-Jutsu & Aikido blev kåret som Årets Klub 2020. Klubben har været
igennem en vild udvikling fra en stor og veldreven klub i 80’erne og 90’erne til en
kriseramt og lukningstruet JJ-afdeling for få år siden. I dag er der masser af
energi i klubben med engagerede ledere og trænere. Meget aktiv klub, der netop
har fået de første 2 dan-bærere i Sports Ju-Jutsu pensummet,
landsholdskæmpere og aktive medlemmer, der deltager i stævner, lejre, mm.
Klubben er altid åben for idéer og udviklingsmuligheder. Klubben er en rigtig god
ambassadør for JJ både lokalt, nationalt og internationalt. Stort tillykke til Herlev.
Spørgsmål til formandens beretning:
John Dalsgaard: Fint med fælles materiale, som vi glæder os til at bruge. Vigtigt,
at vi benytter en god kombination af både elektroniske og fysiske medier.
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Simon Bank: opfordrede klubberne til at man i uge 36 ikke nødvendigvis behøver
at lave særlige arrangementer, men opfordre nye til at deltage i den normale
træning – dermed bør alle klubber kunne deltage.
Kent Hielscher: Opfordrede til at følge initiativet op med en spørgeundersøgelse,
så man kan identificere hvilke initiativer der havde hvilken virkning og dermed
drage nytte af de erfaringer, man gør sig. Idéen blev noteret.
Beretningen godkendt.
5

Godkendelse af regnskab
Anne gennemgik regnskabet 2019:
Spørgsmål til regnskabet:
Udgifter til Nippon/Rollinge Cup blev drøftet. Det blev besluttet, at budgetterede
udgifter skal vurderes og eventuelt justeres.
Tage Højland spurgte ind til, hvorfor revisionsbemærkningerne ikke vedlægges.
Forslaget blev noteret og det vil blive drøftet i HB, om det skal vedlægges til
næste år.
I forbindelse med ekstra udgifter til reparation af inventar på sommerlejr blev
alkoholpolitikken drøftet. Bestyrelsen har haft alkoholpolitikken til drøftelse og
har revideret den. Den reviderede alkoholpolitik sendes ud til den nye sæson.
Regnskabet blev godkendt.
Anne gennemgik budget 2020:
Budget 2020 blev godkendt af bestyrelsen i begyndelsen af året og sendt ud til
alle udvalgsformænd.
Budget for sommerlejr blev drøftet i forhold til, hvorvidt man hvert år skal
acceptere et underskud fremfor at stile mod at gå i nul. Flere fremhævede at
sommerlejren var et breddearrangement, som stiler mod alle medlemmer og det
behøver ikke nødvendigvis at gå i nul – men måske skal budgettet justeres, så
det er mere realistisk. Der var enighed om, at sommerlejren er et meget vigtigt
arrangement for bredden. Det blev også drøftet, at det var vigtigt, at prisniveauet
ligger, så alle har råd til at være med.
Bestyrelsen tager synspunkterne ad notam og revurderer budgettet i 2. halvår.
Herunder følges der op på eventuelle konsekvenser af covid-19.
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Indkomne forslag
Ingen forslag er modtaget.
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Valg af tillidsposter
Bestyrelsen:
Formand: Lisbeth Hansen genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Carsten Holbæk bliver erstattet af Jens Erik Rasmussen
Bestyrelsesmedlem: Camilla Prien genvalgt
Teknik udvalg:
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Formand: Carsten Mortensen genvalgt (bestyrelsen)
Breddeudvalg:
Formand: Simon Bank bliver erstattet af :Vakant
Udvalgsmedlem: Sten Jensen bliver erstattet af Patrick Herløv
Udvalgsmedlem: Bjarne Andersen (har trukket sig i utide) bliver erstattet af
Jeppe Tellund
Udvalgsmedlem: Laura Vejlgaard (har trukket sig i utide) bliver erstattet af
Sebastian Lund
Udvalgsmedlem: Vakant – bliver besat af Katrine Misimi
Sportsudvalg:
Ingen på valg
Stævne / dommer udvalg:
Formand: Marianne Poulsen bliver erstattet af Tonny Tang
Udvalgsmedlem: Henrik Sandberg genvalgt
Udvalgsmedlem: Tonny Tang bliver erstattet af Bente Bodenhof
Informationsudvalg:
Formand: Nadia Misimi bliver erstattet af Birgitte Dalsgaard
Udvalgsmedlem: Birgitte Dalsgaard bliver erstattet af Alberte Wærens
Udvalgsmedlem: Jacob Haldorsson genvalgt
Udvalgsmedlem: Michelle Jensen (har trukket sig i utide) bliver erstattet af
Rebekka Dahl
Udvalgsmedlem: Markus Tang (har trukket sig i utide) bliver erstattet af Lasse
Rasmussen.
Aktivitetskoordinator:
Susanne Hasselgren blev genvalgt
Projektkoordinator:
Karina Sørensen blev genvalgt
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Eventuelt
Udgifter til gruppeulykkesforsikring blev drøftet. Martin Kirkhammer, formand
DJU fortalte, at vi er faldet på listen over, hvor farlig vores sport er. Vil derfor
tage det op i hovedbestyrelsen igen for at se, om vi af den grund kan lave noget
bedre fælles.
Årsmødet blev afsluttet og dirigenten takkede for god ro og orden.
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