
Mødereferat 29-09-2020 

 

Deltagere: Martin Kirkhammer, Jørn Engvang, Søren Studsgaard, Peter Bo Olsen, Flemming Otvald 
Jensen 
Karina Sørensen deltog under punkt 3. 

Referent: Flemming Otvald Jensen 

 

 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af seneste referat HB-03-2020 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Strategiarbejdet 

a. Status og det videre arbejde med den nuværende periode 2020 
b. Ny strategiperiode, workshop d. 6. okt 
c. Coronavirus (sekretariatet arbejder hjemme m.v) 
d. DIF når grænser brydes, https://graenser-brydes.dk/  
e. DJU hjemmeside, status 
f. Rebekka Dahl valgt ind i udvalg i DIF Børn og unge 
g. Uddannelsesudvalget status, nye medlemmer hertil 
h. 1-2 træner Karate, dialog om samarbejde med andre kampsporter. 

4. Bestyrelsen 
a. Opdaterede vedtægter 
b. Rep. og årsmøder d.12.-13. juni. 2021 
c. Lillebælt måttelån. Se bilag 
d. Lasse Svane ønsker sin sanktion ophævet! Se bilag 

5. Økonomi 
a. Regnskab/Budget 2020 status 

6. Næste møde 
7. Evt. 

 

 

Emne/punkt Beskrivelse/beslutning Ansvarlig 

1. Godkendelse af 
seneste referat 

Godkendt.  

2. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt.  

3. Strategiarbejdet a. Statusdokument “Status til HB 29.sept. 2020” blev 
gennemgået. 

b. Der bliver fulgt op på deltagerne, så vi ved hvem der 
kommer. 

c. Martin gav kort update på status for sekretariatet 
(hjemsendt). Nye tiltag på coronafronten meddeles på 
hjemmesiden i ét samlet dokument. 

d. Martin nævnte hjemmesiden for “grænser brydes”. Vi 
laver vores eget ved lejlighed. 

e. Der skal indkaldes til onlinemøde, hvor der tages 

e. Flemming 
Otvald 
g. 
Jørn/sekretariat 

https://graenser-brydes.dk/
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stilling til sitemap og oprydning. Flemming inviterer 
Martin til onlinemødet. 

f. Godt for unionen med en repræsentant fra egne 
rækker. 

g. Der er på nuværende tidspunkt to personer tilbage i 
udvalget. Et jobopslag udarbejdes og sendes ud. 

h. Materiale for 1-2-Træner opdateres på tværs af 
kampsportene. Karate er med på ideen. De andre 
forbund er i tænkeboks. En arbejdsgruppe nedsættes 
til formålet, når vi har overblik over, hvilke forbund der 
deltager. 

4. Bestyrelsen a. Vedtægter er opdateret med ændringer fra 2017 
(Appeludvalg). Det skal vurderes nærmere, om der 
skal rettes vedrørende 13e (behandling af 
medlemsstatus).   

b. 12. og 13. juni. 2021 
c. Ansøgning fra Lillebælt Kampsport godkendes til 

måttelån på 24.000 kr. Lånet er bevilget i henhold til 
cirkulære 02.14. 

d. HB’s sanktionsbeslutning om udelukkelse i 6 måneder 
af Lasse Svane Weimar fastholdes fra 6. maj 2020 til 
5. november 2020. Desuden betinget udelukkelse frem 
til 5. maj 2022 med henvisning til DJU’s vedtægter 
§13d. 

a. Peter Bo 
Olsen 
c. og d. Martin 
Kirkhammer 

5. Økonomi a. Peter gav en status. Økonomien står lidt stille grundet 
coronasituationen. 
Der indkaldes til budgetmøde. 

a. Peter Bo 
Olsen 

6. Næste møde Torsdag den 10-12-2020. Opfølgning på strategiarbejdet 
(gammel og ny) 

Martin 
Kirkhammer 

7. Evt. Intet at berette.  

 


