
DJU’s HÅNDBOG                                               UNIONSKONTINGENT/GEBYRER     nr..03.05 ............... 
 

 
VEDTAGET FØRSTE GANG SEP 2002 SENESTE REVISION juni 2021   angår UNIONEN 

   

side nr1 

 

UNIONSKONTINGENT/GEBYRER 

 

1.  UNIONSKONTINGENT 
For medlemskab i Dansk Judo og Ju-Jitsu Union betaler hver medlemsklub kr. 20,- pr. sportslicens, der 

er registreret i klubben i forrige sæson - 1. august – 31. juli året før – dog minimum kr. 600,-. Betaling 

af unionskontingentet skal ske senest pr. 1. maj.  

 

Betaling: 

Der fremsendes faktura til klubbens kasserer den 1. marts.  

 

Betalingsbetingelser. 

Betalingsbetingelser er 30 dage fra fakturadato, medmindre andet fremgår af fakturaen. 

Første rykker fremsendes hvis fakturaen ikke er betalt inden for betalingsfristen – rykkeren skal betales 

inden for 10 dage. 

 

Herefter fremsendes 2. rykker. 

Det vil i perioden fra 2 rykkeren fremsendes, til den betales ikke være muligt for klubben at bestille 

licenser eller tilmelde sig DJU arrangementer. 

 

Ved nødvendig fremsendelse af rykkere, tilskrives et gebyr på 100 kr.  

 

 
2.  SPORTSLICENS  

Licensafgiften fastsættes af sektionerne.  

Licensbog købes i den enkelte klub. Sælges til klubberne på DJU Portalen 4 stk for kr. 100.  

 

3.  MEDLEMSINDBERETNING TIL DIF  

Hvis medlemsindberetningen til Danmarks Idræts Forbund ikke indsendes rettidigt, og forsømmelsen 

medfører tab af tilskud for DJU, skal tabet erstattes fuldt ud af den forsømmelige klub. 

 

4.  KURSUSGEBYRER  

For deltagelse i de af DJU afholdte kurser betales et deltagergebyr, som varierer efter kursets varighed, 

og kan være forskellig for forskellige kursustyper. Som hovedregel er priserne som anført i det 

efterfølgende. Hvis deltagergebyret er anderledes end her anført, skal det tydeligt fremgå af 

kursusindbydelsen.   

 

Standardgebyrerne er:    

For kursus af en varighed på 3 timer    kr.   50,- pr deltager    

Én dages kurser inkl. ét måltid     kr. 150,- pr deltager  

Kurser fra fredag aften til lørdag eftermiddag   kr. 500,- pr deltager  

Weekendkurser inkl. opholds- og forplejningsomkostninger  kr. 700,- pr deltager      

 

Ved weekendkurser i DJU’s Trænerhus varierer gebyret efter kursustype.  

Trænerkurserne 1 og 2       kr 700,- pr deltager 

Trænerkurserne 3 - 8       kr 900,- pr deltager   

 

Kursusgebyret dækker alle udgifter ved kursusdeltagelsen, såvel kursusprisen som fortærings- og 

opholdsudgifter, jvf. cirkulære 02.13.  

 

Tilmelding og betaling sker på DJU Portalen. Eventuelle kommunale tilskud er DJU uvedkommende.   
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For kurser der gennemføres, betales der deltagergebyr for alle tilmeldte deltagere, uanset om de rent 

faktisk har deltaget eller ej. Framelding accepteres dog, når den er modtaget senest på tre ugers dagen 

for kursets begyndelsesdag. 

 

Klubber, der er i restance med de nævnte betalinger, kan ikke tilmelde deltagere til kurser. 
 


