
 

Beslutningsreferat 

  

 

Årsmøde 2021 
Ju-Jitsu Danmark 

 

 
 
 
 Møde den kl. Sted 

 12. juni 2021 14:00 Hotel Scandic - Odense 
  Ref. sign. 
  SHJ 

 
Møderesultat   

1 Kontrol af repræsentanter 

 

Følgende deltog i Årsmødet 2021: 

  

 

Dani Mikkelsen Allerød Ju-Jitsu 

Bo Jin Pedersen Bramming Ju-Jutsu Klub 

Susanne Hasselgren Dansk Judo og Ju-Jitsu Union 

Steffen Ravn Mortensen Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub 

Frank Stjernholm Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub 

Kent Hielscher Frederiksberg Ju-Jutsu Klub 

Henrik Jensen Frederiksberg Ju-Jutsu Klub 

Marianne Gantriis Poulsen Gentofte Budoklub 

Bjørn Walby Greve Ju-Jutsu 

Emil Engel Greve Ju-Jutsu 

Henrik Sandberg Greve Ju-Jutsu 

Teddy Larsen Greve Ju-Jutsu 

Jesper Wærens Greve Ju-Jutsu 

Alberte Wærens Greve Ju-Jutsu 

Brian Johansen Herlev Ju-Jutsu 

Max Foder Herlev Ju-Jutsu 

Jacob Willard Hillerød Ju-Jutsu Klub 

Tonny Tang Christiansen Holbæk Budo Skole 

Steen Syrak Hansen Højby Budoklub 

John Dalsgaard Høng Ju-Jutsu Klub 

Birgitte Dalsgaard 
Ju-jitsu Danmarks 
informationsudvalg 

Jens Erik Rasmussen Ju-jitsu Danmarks bestyrelse 

Lisbeth Damsgaard Hansen Ju-jitsu Danmarks bestyrelse 

Anne Grøning Thomsen Ju-jitsu Danmarks bestyrelse 

Sussi Herløv Jensen Ju-jitsu Danmarks bestyrelse 

Patrick Herløv Jensen Ju-Jitsu Danmarks breddeudvalg 

Camilla Prien Ju-Jitsu Danmarks breddeudvalg 

Lasse W. Rasmussen 
Ju-jitsu Danmarks 
informationsudvalg 

Rebekka Elisabeth 
Ziska Dahl 

Ju-jitsu Danmarks 
informationsudvalg 

Claus Tobiasen Ribe Ju-Jutsu 

Tonie Elisabeth Dahl Sanju Ju-Jutsu 
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Carsten Mortensen Slangerup Budokai Competition 

Jørn Engvang Såby Jiu-Jitsuklub 

Tage Højland Tomoe, Kolding 

Michael Sørensen Trekroner Ju-Jutsu 

Sarah Michelle Brangstrup Trekroner Ju-Jutsu 

Allan Jonassen Værløse Selvforsvars Klub 

Jørgen Knudsen Værløse Selvforsvars Klub 

Simon Bank Århus Judo Klub 

Søren  Gøtzsche dirigent 
 

Godkendt 

 

 

Det blev konstateret, at mødet er lovligt indkaldt. 

 

Klubber repræsenteret ved årsmødet: 

37 stemmer til stede 

18 klubber repræsenteret. 

  

 

  

2 Valg af dirigent   

Søren Gøtzsche blev valgt. 

 

  

3 Valg af referent   

Sussi Herløv blev valgt. 
 

  

4 Godkendelse af formandens beretning   

 

Lisbeth gennemgik årsberetningen. 

  

Følgende blev fremhævet: 

 

Corona: 

Vi er utroligt glade for at åbne igen, efter corona restriktioner har gjort, at vi, 

siden sidste Årsmøde, stort set har været forhindret i at træne ”normalt” og 

mange aktiviteter har været aflyst. 

 

Der kan afholdes sommerlejr i år – det glæder vi os rigtigt meget til. 

 

EM bliver afholdt i Tyskland til september (flyttet fra Israel). 

 

Lisbeth kom med en opfordring til at reflektere over, hvad vi har lært af tiden 

med corona. Vi er blevet gode til at afholde ikke-sportslige aktiviteter on-line og 

har både gennemført møder, seminarier mv. enten som 100% online 

arrangementer eller en kombination af fysisk fremmøde og online deltagelse. 

Selvom vi rigtigt gerne vil mødes fysisk, åbner online deltagelse i møder og 

seminarier også op for, at flere har mulighed for at deltage. Ud over muligheden 

for en størrelse deltagelse, sparer det også på den transport, som deltagerne har 

- og udgifter forbundet med transport. 

 

Situationen med corona restriktionerne har også haft en påvirkning på 

medlemstallet. Sidste år var vi på dette tidspunkt under 100 mindre end normalt 

– i år yderligere 100 mindre end normalt på samme tidspunkt. Det skal dog 

bemærkes, at nogle klubber har formået at øge antallet af licenser. Lisbeth kom 

med en stor opfordring til klubberne, om at holde en tæt kontakt til 
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medlemmerne, med fokus på fællesskabet og til at prioritere, at få tidligere 

medlemmer retur til klubberne igen. 

 

Vores repræsentation i hovedbestyrelsen er uændret på trods af faldende 

medlemstal. DJUs Hovedbestyrelse har besluttet, at, grundet situationen med 

corona, så er repræsentationen i hovedbestyrelsen uændret. 

 

Det, at sikre en god plan for genstart efter corona, fylder meget på mange 

fronter. Det er utroligt vigtigt, at klublederne har fokus på at tænke over, 

hvordan opstarten skal foregå. På sektionsplan er der arrangeret et udvidet 

bestyrelsesmøde i juni måned med fokus på, hvordan vi starter op. Hvilke 

aktiviteter skal prioriteres – hvad er det vigtigste? Hvad kan klubberne gøre lokalt 

og hvordan kan sektionen støtte op bedst muligt? Opfordring til, at klubberne ser 

på dette og kommer med input og idéer. 

 

Uge 36 – Prøv JJ: 

Aktivitet for at få nye medlemmer ind. Materialet ligner det fra sidste år. 

Evalueringen fra sidste år viste, at det er meget individuelt, hvilket materiale de 

enkelte klubber har behov for. Klubberne får udsendt en pallette af materialer til 

brug igen. Materialet udsendes fra næste uge. Lisbeth opfordrede klubberne til at 

bruge al kreativitet til at skaffe nye medlemmer – på samme måde som der har 

været mange kreative idéer under corona. Brug jeres netværk – få tips og tricks 

fra hinanden. 

 

Strategi:  

DIF er meget tilfredse med den indsats, vi i DJU har gjort for at gennemføre den 

nuværende strategi. Ju-Jitsu’s ATK er det eneste område DIF ikke var helt 

tilfredse med i 2019, da vi konstaterede, at vi måtte udarbejde ny handlingsplan 

og genstarte projektet. Flere har arbejdet hårdt på, at få det i mål. Stor tak til 

beskrivergruppen og de klubber, der har bidraget. 

 

Jørn Engvang præsenterede den færdige ATK (Aldersrelateret Træningskoncept) 

og gennemgik indholdet i hovedoverskrifter. Der vil også blive en kort 

introduktion på sommerlejren samt en nærmere gennemgang, drøftelse mv. 

senere for klubberne (opdelt geografisk). Dette forventes gennemført til 

september måned 2021.  

 

Den nye 4-årige strategi træder i kraft i 2022. Der er blevet arbejdet rigtigt 

meget med den nye strategi. Til oktober 2021 godkendes budgetterne og dermed 

også strategien (DIF). Til efteråret skal der laves en handlingsplan for, hvad der 

skal igangsættes det første år af strategiperioden.  

 

Strategien indeholder følgende spor: 

 

Spor 1: Organisation & Uddannelse 

Spor 2: Talent & Elite 

Spor 3: Bredde & Vækst 

Spor 4: Kommunikation & Synlighed 

 

Lisbeth gennemgik formålet og tankerne med de enkelte spor overordnet. 

 

Informationsudvalget:  

Informationsudvalget præsenterede en ny hjemmeside, som de meget snart har 

klar (mangler lige det sidste praktiske). Udvalget har arbejdet meget med 

branding på tværs og det er der, blandt andet, kommet en ny hjemmeside ud af. 

Referater mv. bliver nemmere at finde, der kommer en ny nyhedsside, 

kalenderen fortsætter uændret og der kommer et kort over klubberne i Danmark. 

Kortet er fra Google Maps og flere klubadresser, står ikke korrekt. Klubberne blev 

opfordret til lige at få søgt på deres egen klub og følge op på, om adressen står 
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korrekt og hvis ikke, at få det rettet til. Der vil blive sendt en mail ud med 

information om, hvordan man foretager en sådan rettelse. 

 

Årets frivillige: 

Chamara Bulathsinhala bliver årets frivillig. Chamara er far til to drenge, der 

træner på juniorholdet på Frederiksberg. Chamara er altid parat til at stille op, 

hjælper, er utrolig idérig og driftig og han involverer sig utroligt meget. Chamara 

hjælper til på juniorholdet, har taget initiativ til nyt tumlehold under corona, har 

lavet ekstra hold for tumleholdet, har fundet på en genaktiveringsplan (for 3-18- 

årige), som han kalder en Ju-Jutsu fight-back turnering, og driver fitness hold for 

klubben med morgentræning hver morgen. Chamara tager med som coach til 

stævner, sørger for mad mv. til børnene, er kommet med i bestyrelsen og har 

været en stor drivkraft under corona for at få aktiviteter i gang.  

 

Årets klub: 

Ribe Ju-Jutsu bliver årets klub. Ribe har gjort en kæmpe indsats i hele perioden 

for at holde fast i deres medlemmer. Med en hel række af handlinger og tiltag har 

de formået, at holde et meget stort aktivitetsniveau som online træning med flere 

forskellige instruktører, online yoga, online Fitness Fight og velkomstbanner, 

skilte, balloner og flag da medlemmerne igen kunne vende tilbage til dojoen efter 

nedlukning. Der er givet medlemsgaver i form af tasker, klubmærker, 

drikkedunke og påskeæg til børnene. Med en hurtig og effektiv indsats 

gennemført en graduering inden nedlukning af landet igen, live streaming af 

aktiviteter i klubben og med en kraftig brug af de sociale medier forsøgt at 

fastholde medlemmernes tilknytning til klubben. Alene på FB har der været mere 

end 240 opslag/delinger siden nedlukningen i marts 2020. De fleste af disse 

opslag har igen resulteret i flere kommentarer og likes, så der har været stor 

aktivitet. Det er meget velfortjent at Ribe får prisen. 

 

Spørgsmål til formandens beretning: 

Det frafald af unge mennesker, vi kan se, vi har – er det et generelt problem eller 

et problem i vores sport? Rebekka Dahl kunne til dette spørgsmål fortælle, at hun 

har siddet i en arbejdsgruppe i DIF der netop har beskæftiget sig med dette 

problem. Problemet er et generelt problem i alle idrætsgrene på landsplan. Op til 

12 år går det godt og herefter bliver det svært at fastholde de unge mennesker. 

Det er især de unge kvinder der falder fra. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

 

5 Godkendelse af regnskab   

 

Anne gennemgik regnskabet 2020: 

 

Spørgsmål til regnskabet: 

Rollinge Cup giver overskud – hvorfor giver Nippon Cup underskud?  

Fremadrettet er det besluttet, at udgifterne/indtægterne ligges sammen, idet 

begge stævner afholdes samtidig. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Anne gennemgik budget 2021: 

 

Budget 2021 blev godkendt af bestyrelsen i begyndelsen af året og sendt ud til 

alle udvalgsformænd. 

 

Budgettet blev taget til efterretning. 
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6 Indkomne forslag   

Tonny Tang havde indsendt følgende ændringsforslag: 

 

         Følgende paragraf i Ju-Jitsu Danmarks vedtægter: 
 
9.1. Karantæne af medlemmer Såfremt et medlem begår en handling, der strider mod 
DJU’s love, reglementer, vedtægter, regulativer m.m., eller udviser en optræden, der 
strider mod almindelig sømmelighed, eller skader Ju-Jitsu Danmarks omdømme, kan 
medlemmets Ju-Jitsu licens/pas inddrages. Ju-Jitsu Danmarks bestyrelse er bemyndiget 
til at give karantæne. En karantæne er tidsbegrænset, men gælder altid for alle Ju-Jitsu 
Danmarks aktiviteter. 
 
Foreslås ændret til: 
 
9.1. Karantæne af medlemmer Såfremt et medlem begår en handling, der strider mod 
DJU’s love, reglementer, vedtægter, regulativer m.m., eller udviser en optræden, der 
strider mod almindelig sømmelighed (herunder sexistisk krænkende adfærd, mobning 
og manglende respekt for individet; en adfærd, der ikke lever op til de normer og 
værdier, der forventes i sporten, samt tilsidesættelse af almindelige rettigheder – også 
internt i klubberne)  eller skader Ju-Jitsu Danmarks omdømme, kan medlemmets Ju-Jitsu 
licens/pas inddrages. Ju-Jitsu Danmarks bestyrelse er bemyndiget til at give karantæne. 
En karantæne er tidsbegrænset, men gælder altid for alle Ju-Jitsu Danmarks aktiviteter. 

 

Tonny Tang redegjorde for årsagen til den ønskede ændring, som tager afsæt i 

en række hændelser på klubniveau. 

 

Sagen blev drøftet, herunder bestyrelsens handlemuligheder på baggrund af § 9, 

stk. 1. Fortolkningen af §9.1 blev drøftet.  

Lisbeth Hansen oplyste, at bestemmelsen (§9.1) regulerer overtrædelser af DJU’s 

love og normer, mens uenigheder på klubniveau håndteres i klubberne og ligger 

uden for forbundets domæne, hvilket DIFs juridiske afdeling har bekræftet. 

Enhver kan indgive en sag til DJUs Appeludvalg, hvor der er juridiske 

kompetencer til stede. Er man utilfreds med DJUs Appeludvalgs afgørelse, kan 

denne ankes til DIFs Appeludvalg, hvor der er der både jurister og 

højesteretsdommere til rådighed. 

 

Lisbeth oplyste, at DJUs Hovedbestyrelse har besluttet at behandle emnet 

sexisme i efteråret 2021, da emnet er relevant at forholde sig til for både Judo 

Danmark og Ju-Jitsu Danmark. 

 

Efter drøftelsen af punktet valgte Tonny Tang at trække sit ændringsforslag. 

Bestyrelsen skal arbejde videre med udarbejdelsen af en generel politik på 

området. 

 

  

7 Valg af tillidsposter   

 

Bestyrelsen: 

Økonomi koordinator: Anne Thomsen genvalgt  

Sekretær: Sussi Herløv (modtager ikke genvalg) bliver erstattet af Dani Mikkelsen  

 

Teknik udvalg: 

Ingen på valg 

 

Breddeudvalg: 
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Formand: Vakant – bliver besat af Patrick Herløv 

Udvalgsmedlem: Patrick Herløv (modtager ikke genvalg) bliver erstattet af 

Natascha Smed 

Udvalgsmedlem: Jeppe Tellund blev genvalgt 

Udvalgsmedlem: Sebastian Lund blev genvalgt 

Udvalgsmedlem: Katrine Misimi blev genvalgt 

  

Sportsudvalg: 

Formand/Sportschef: Claus Tobiasen blev genvalgt 

 

Stævne / dommer udvalg: 

Udvalgsmedlem: Vakant – bliver besat af Vanessa Thomsen 

Udvalgsmedlem: Ronald Vestergaard blev genvalgt 

Udvalgsmedlem: Martin Becker blev genvalgt 

 

Informationsudvalg: 

Udvalgsmedlem: Allan Madsen blev genvalgt 

Udvalgsmedlem: Rebekka Dahl blev genvalgt 

Udvalgsmedlem: Lasse Rasmussen blev genvalgt 

 

Aktivitetskoordinator: 

Susanne Hasselgren blev genvalgt 

Projektkoordinator: 

Udviklingskonsulent forventes ansat 01.09.2021 

 

8 Eventuelt   

Informationsudvalget: 

Informationsudvalget søger en storyteller, som kan hjælpe med at skrive nogle 

gode historier – sig til, hvis I kender en der kunne være interesseret. 

 

Der kom en opfordring til at benytte Instagram flittigt - jujitsu_danmark  

 

Simon Bank supplerede denne opfordring med, at klubberne/medlemmerne 

meget gerne må være meget aktive på de sociale medier generelt. Mange ser 

opslag, men får ikke liket dem. Derfor en stor opfordring til at like/kommentere 

opslag på Facebook. Jo mere opslagene bliver delt og liket, jo mere aktiveres FB’s 

algoritmer og det skaber større gennemslag på FB. Tag gerne DJU i egne opslag. 

 

Jubilæum: 

Henrik Jensen præsenterede de foreløbige planer for afholdelse af Ju-Jutsu’s 50 

års-jubilæum i år. Det er planen, at det skal fejres i slutningen af november 

(formentligt den 20. eller 27. november 2021) i Storkøbenhavn i form af en 

reception efterfulgt af en middag. 

 

Jubilæumsudvalget samarbejder med Informationsudvalget om forskellige tiltag i 

anledningen af jubilæet som f.eks. en bulletin gennem tiderne om klubberne, 

kurser, sommerlejre mv., forskellige konkurrencer, mulighed for at dele gamle 

historier mv. 

 

Talentcamp: 

Claus Tobiasen reklamerede for den nye Talentcamp, som er skabt for at få gang 

i de unge, udvikle og fastholde. Alle kan være med. Det skulle også gerne skabe 

netværk på tværs af klubberne. Samtidig tænkes det som en fødekæde til 

Landsholdet. Arrangementerne ligger skiftevis i øst og vest – første gang var i 

Ribe. Samtidig kommer der, på den nye hjemmeside, også til at ligge information 

om Vejen til landsholdet, som svarer på spørgsmål om, hvordan man kommer i 

gang med at træne målrettet mod Landsholdet. 

 

Økonomisk samarbejde: 
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Jacob Willard kom med et forslag om økonomisk samarbejde på tværs af 

klubberne. Fælles investeringer hvis man puljer sit overskud, med henblik på at 

skabe større overskud. 

 

Uge 36 – Prøv JJ: 

Simon Bank opfordrede alle til at benytte materialet og ugen til at byde alle 

velkomne – selv den mindste indsats tæller. Alle kan være med – f.eks. med et 

opslag på klubbens hjemmeside. 

 

Det blev drøftet om uge 36 var det rigtige tidspunkt. Den valgte uge er fastlagt 

på baggrund af samlede tilbagemeldinger fra klubberne. 

 

Sommerlejr: 

Simon Bank kom med en opfordring til at huske at tilmelding til årets sommerlejr. 

 

Sportsdage i Eksperimentariet: 

Rebekka Dahl reklamerede for et arrangement i Eksperimentariet. Sportsdage er 

et arrangement hvor sportsgrene, der ikke er repræsenteret til OL, får mulighed 

for at præsentere deres sport og man kan afprøve det. Kampsportsdage – Judo 

og Ju-Jutsu er den 3.-4. juli 2021. 

 

Årsmødet blev afsluttet og dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

 

 
 
 

Underskrift Søren Gøtzsche: _____ _________________ 

 

 

 

Underskrift Sussi Herløv:     ______________________ 
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