HB Mødereferat d. 03-03-2022
HB 01-22
Start: Kl. 18:00
Møde via google meet.

Deltagere: Flemming Otvald Jensen, Martin Kirkhammer, Søren Studsgaard, Lisbeth Hansen, Jørn
Engvang, og Sofie Pihl.
Afbud: Peter Bo Olsen
Referent: Flemming Otvald Jensen
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Forslag: Torsdag den 26-05-2022 kl. 18:00.
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2.1.
Ukrainesituationen

Godt samarbejde i Norden. Håb om at IOC laver skærpelser
overfor Rusland.
EJU har frataget Putin hans ærestitel.
Sofie henvender sig til DIF og forhører sig i forhold til DJU’s
tanker om et skriv ud til klubberne.
Sofie laver et udkast/oplæg.

Sofie

2.2. Orientering om
mus-samtaler

. Kommunikationen fra Daglig Ledelse kan godt forbedres.
Utilfredshed omkring den nye pensionsordning.

2.3 Workshop med
sekretariatet

Forslag om møde den 19-04-2022. Afstemning af ønsker og
behov for DJU. Referat/output deles med HB efterfølgende.

Martin
Kirkhammer

2.4 Elektronisk
licensbog

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der har holdt en del møder.
Et udkast til specifikationer for løsningen er udarbejdet og
skal danne grundlag for diskussion/afstemning af
forventninger på møde med leverandør 27-03-2022.
Sekretariatet skal høres ad for input.
Folder med al information er oprettet på fællesdrevet under
DJU Bestyrelse->DJU LicensApp.

Flemming
Otvald Jensen

2.5 Status
hjemmeside

Arbejdsgruppe nedsat (Flemming, Martin, Sofie og Susanne)
og opstartsmøde afholdt. Sitemap foreslået for opbygning af
niveauer.
Et fællesdrev er oprettet til DJU hjemmesiden og al
information hertil gemmes der.
Det skal endeligt afklares, hvem hjemmesiden skal
henvende sig til.

2.6 DM ugen

Afholdes på en lørdag. Der startes med 1 måtte for Ju-Jitsu
og 2 for Judo, hvorefter det skifter i løbet af dagen.
J og JJ finalesetup med op til 1 times eksponering på TV.
16-03-2022 er der en kommunikationsworkshop for, hvordan
setuppet kan rulles ud.
Der tages kontakt til Ålborg Judoklub for at høre, hvordan de
evt. kan inddrages.
Det forventes at over 20 forbund deltager i DM ugen.

2.7 Æresnål

Indstilling modtaget og behandlet første gang. Tages op igen
til endelig godkendelse på næstkommende HB møde.

2.8 Transkønnede i
DJU

Der er begyndt at komme et sprog for det. Sofie har
deltaget i et DIF møde, hvor det åbent blev diskuteret,
hvordan man kan/vil tage imod transkønnede i sporten.
Hvordan kan det italesættes ude i klubberne.
Den største udfordring antages at ligge i diskussionen
omkring elite eller konkurrence.
Alle skal være velkomne uanset køn, etnicitet, religion osv.
Der skal udarbejdes en inkluderingspolitik, der favner bredt
og ikke taler til specifikke grupperinger i samfundet.
Sofie laver et oplæg, som bestyrelsen kan give input til.

Sofie Pihl

Sofie Pihl
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2.9 Årets frivillig

Der er rigtig mange frivillige, der gør et kæmpe og flot stykke
arbejde.
Er der en måde, hvorpå man kan anerkende det? Evt. ved
en pris som årets frivillig eller lignende.
Kunne en kommunikationskampagne for indstilling til
eksisterende priser sætte gang i noget?
Kommunikationsudvalgene kontaktes for udarbejdelse af
materialeudkast til en informationskampagne omkring priser
og fortjensttegn samt indstillingsfrister.

2.10 Årsmøder

Der er indkaldt til årsmøderne. 18-06-2022.

2.11
Webmaster/digitalt
udvalg

Google Workspace kræver en Super Admin. Det skal
tænkes ind, at der skal laves nogle politikker på IT området.
Eksempelvist brugerrettigheder, oprettelse af brugere,
sikkerhed (2-faktorgodkendelse), oprettelse af grupper osv.

2.12 Ny
måtteansansvarlig
Vest

Tage Højland har meldt sig.

2.13 Fastnet tlf.
Idrættens Hus

Fastnet nedlægges og man går over til rene mobilløsninger.

3.1 Status
strategiperiode 20222025

Tages på næste møde.

3.2 Strategiworkshop

Sofie sender dato(er) for workshop. Det fordres, at det bliver
et fysisk møde i Idrættens Hus.

Sofie Pihl

4.1 Regnskab 2021
status

Martin laver et oplæg til ledelsesberetning og sender til HB
for kommentarer. Økonomien ser fornuftig ud.

Martin
Kirkhammer

5. Næste møde

Torsdag den 19-05-2022 kl. 18:00.

Martin
Kirkhammer

6. Evt.

Sekretariatet er blevet kontaktet af nogle frivillige, der er
meget opsatte på at få startet en klub i Roskilde.
For tiden trænes der i Taekwondos lokaler.
DJU har noget opstartsmateriale til foreninger.
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